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Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o 
manual de instruções, em especial as indicações 
de segurança e guarde-o para uma utilização 
posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, 
faculte também este manual de instruções.

Este produto não é adequado para fins de aquecimento principal. 
Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou para 
utilização ocasional.
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 INTRODUÇÃO                                                                         
Agradecemos a sua escolha. Este Climatizador Portátil 3 em 1 - Refresca, 
Ventila e Aquece HOFFEN ref. CPQFE-H090 irá facilitar o seu dia-a-dia. Leia 
este manual de instruções antes de a colocar em funcionamento, para que 
possa tirar o máximo partido da mesma, e guarde-o para consulta futura. 

 AVISOS DE SEGURANÇA                                                

ESTE APARELHO DESTINA-SE 
EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO 
DOMÉSTICA!

SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO
INTERIOR DA HABITAÇÃO.

AVISO: NÃO COBRIR O APARELHO.

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, 
incêndio ou danos, quando utilizar aparelhos 
elétricos deve seguir precauções de segurança 
básicas, incluindo as seguintes:
• Antes de utilizar o aparelho, verifique na 

etiqueta de especificações técnicas se a 
corrente elétrica corresponde à rede elétrica 
da sua habitação. A etiqueta está colocada no 
aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda 
de um eletricista qualificado.

• Este aparelho pertence à Classe II (aparelho 



[5]

PT

CL
IM

AT
IZ

AD
O

R 
PO

RT
ÁT

IL
 3

 E
M

 1
 -

 R
EF

RE
SC

A,
 V

EN
TI

LA
 E

 A
Q

U
EC

E

com isolamento elétrico duplo), pelo que não é 
necessário ligá-lo a uma tomada com ligação 
de terra.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
de 8 ou mais anos e pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas 
ou sem experiência e conhecimento para 
o seu manuseamento, se tiverem recebido 
supervisão ou instruções relativas à utilização 
do aparelho de forma segura e compreenderem 
os riscos envolvidos.

• A limpeza e manutenção não devem ser feitas 
por crianças sem supervisão.

• As crianças desconhecem os danos que 
podem ser causados por aparelhos elétricos, e 
devem ser sempre supervisionadas por forma 
a garantir que não brincam com o aparelho. 
Este aparelho não é um brinquedo e deve ser 
mantido afastado de crianças.

• Este aparelho deve ser usado apenas para 
a finalidade que foi projetado; qualquer uso 
que não esteja em conformidade com as 
instruções contidas no manual é considerado 
inapropriado e perigoso. O fabricante não é 
responsável por possíveis danos causados 
pelo uso inapropriado e / ou não razoável do 
aparelho. 

• AVISO: Este aparelho não está equipado com 
um dispositivo para controlar a temperatura 
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ambiente. Não use este aparelho em espaços 
pequenos quando estiverem ocupados 
por pessoas incapazes de sair da sala por 
si próprias, a menos que seja fornecida 
supervisão constante.

• De forma a evitar riscos de incêndio ou 
choques elétricos, certifique-se que nenhum 
tipo de líquido entra em contacto com as 
partes elétricas do aparelho ou com o cabo 
de alimentação. Não exponha o aparelho à 
humidade, não o utilize no exterior e nunca 
o utilize nas imediações de uma banheira, 
chuveiro ou piscina. No caso de derrame de 
qualquer líquido sobre as partes elétricas, 
desligue o aparelho imediatamente da fonte de 
alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu 
ou a um técnico qualificado para reparação.

• Verifique periodicamente o cabo de 
alimentação quanto à existência de danos. Se 
o cabo de alimentação estiver danificado, deve 
ser substituído pelo fabricante, seu agente de 
serviço ou pessoas qualificadas, a fim de evitar 
riscos.

• Não coloque nenhum objeto por cima do 
cabo de alimentação, nunca o dobre ou torça 
e certifique-se que o mantém afastado de 
arestas cortantes, superfícies quentes e de 
locais de normal circulação de pessoas de 
forma a evitar quedas. Não deixe o cabo de 
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alimentação pendurado numa posição que 
alguma criança possa alcançá-lo.

• Segure sempre na ficha para desligar o 
aparelho da fonte de alimentação. Nunca o 
faça puxando pelo cabo de alimentação.

• Desligue sempre o cabo de alimentação da 
tomada para evitar o sobreaquecimento e não 
o estique demasiado (não puxe ou o utilize 
para arrastar o aparelho ao qual está ligado).

• Evite usar adaptadores ou extensões. Se o seu 
uso for absolutamente necessário, escolha 
apenas materiais em conformidade com as 
normas de segurança atuais e de acordo com 
os parâmetros elétricos dos adaptadores.

• Não ligue o aparelho usando uma ficha tripla, 
pois esta pode não suportar a sobrecarga 
elétrica provocada pela ligação de vários 
aparelhos.

• Este aparelho não ser colocado imediatamente 
abaixo de uma tomada.

• Este aparelho não se destina a funcionar 
através de programadores, temporizadores 
externos, sistemas de controlo remoto 
separado ou qualquer outro dispositivo que 
ligue o aparelho automaticamente, pois existe 
o risco de incêndio se o aparelho estiver 
coberto ou incorretamente posicionado.

• Desligue sempre o aparelho da rede elétrica, 
se não for utilizado por um longo período 
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de tempo, antes de o armazenar, limpar ou 
executar qualquer operação de limpeza ou 
manutenção.

• Após desembalar o aparelho, certifique-se que 
não está danificado e que não falta nenhuma 
peça. Em caso de dúvida contacte a loja 
onde adquiriu o aparelho. Todo o conteúdo 
da embalagem, como por exemplo, sacos de 
plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido 
fora do alcance das crianças, pois pode ser 
perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas 
os acessórios recomendados pelo fabricante 
e contidos nesta embalagem, sob o risco de 
acidente ou danos no aparelho.

• Ao usar o aparelho pela primeira vez, retire 
qualquer etiqueta ou proteção que bloqueie 
funcionamento adequado do aparelho.

• Não deixe o aparelho sem vigilância durante 
um longo período durante o funcionamento.

• AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não 
cubra o aparelho.

• Nunca desmonte ou tente efetuar qualquer tipo 
de reparação no aparelho. Caso não cumpra 
com esta norma de segurança pode colocar 
em risco a sua própria segurança e invalidar 
os termos da garantia. Somente pessoal 
técnico, devidamente qualificado, pode efetuar 
qualquer tipo de reparação neste aparelho. 

• Antes da utilização, verifique a integridade 
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do aparelho e do cabo de alimentação. Não 
utilize este aparelho se estiver danificado, se 
não estiver a funcionar corretamente ou se 
houver algum dano no cabo de alimentação ou 
na ficha. Se for detetado algum dano ou mau 
funcionamento, deve entrar em contato com 
a loja onde comprou o aparelho ou com um 
técnico qualificado para reparar o aparelho ou 
substituir o cabo de alimentação. Assegure-se 
que apenas peças ou componentes originais 
sejam usados.

• Este aparelho é exclusivamente para uso 
doméstico. Qualquer outro uso deve ser 
considerado impróprio e, portanto, perigoso. O 
fabricante não pode ser responsabilizado por 
quaisquer ferimentos ou danos resultantes do 
uso inadequado.

• Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com 
as mãos molhadas ou os pés húmidos ou 
descalços, a fim de evitar choques elétricos. 
Recomenda-se a existência de algum material 
isolante entre o utilizador e a superfície onde 
este se encontra (por exemplo, sapatos com 
sola de borracha).

• Utilize este aparelho somente em superfícies 
planas, estáveis, secas, protegidas de impactos 
e afastado das extremidades a fim de evitar 
quedas e possíveis danos.

• A instalação / montagem do aparelho deve 



[10]

PT

CLIM
ATIZAD

O
R PO

RTÁTIL 3 EM
 1 - REFRESCA, VEN

TILA E AQ
U

ECE

ser feita de acordo com as indicações do 
fabricante. Uma instalação ou montagem 
errada pode causar danos a pessoas, animais 
ou objetos, pelo qual o fabricante não pode ser 
considerado responsável.

• Não ligue o aparelho à fonte de alimentação 
antes de estar completamente montado e no 
caso de querer utilizar a função de arrefecimento 
com humidificação, sem verificar o nível de 
água no depósito.

• Este aparelho só deve ser utilizado com as 
rodas devidamente montadas e na posição 
vertical.

• Desligue sempre o aparelho da rede elétrica 
durante o enchimento do depósito ou limpeza.

• Certifique-se que o aparelho está desligado no 
botão ligar/desligar antes de o ligar à fonte de 
alimentação.

• AVISO: Este aparelho não está equipado com 
um dispositivo para controlar a temperatura 
ambiente. Não use este climatizador em 
salas pequenas quando estiver ocupado por 
pessoas incapazes de sair da sala por conta 
própria, a menos que seja fornecida supervisão 
constante.

• Não direcione o aparelho a bebés ou pessoas 
debilitadas por um longo período de tempo e 
não se exponha por um longo período de tempo 
ao fluxo de ar gerado pelo aparelho, pois pode 
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causar danos à sua saúde.
• Não toque nas peças em movimento nem 

introduza qualquer  tipo de objeto nas grelhas 
de proteção quando o aparelho estiver em 
funcionamento. Mantenha as mãos, cabelo, 
roupas e objetos afastados do aparelho, de 
forma a reduzir o risco de ferimentos ou danos. 

• Não utilize este aparelho em ou perto de 
ambientes explosivos (na presença de 
substâncias inflamáveis como gás, vapor, 
aerossóis ou poeiras, ou com condições 
atmosféricas que, após ignição, a combustão 
seja espalhada pelo ar).

• Mantenha as aberturas de ar desobstruídas 
e nunca introduza objetos estranhos, tais 
como dedos, facas, etc., a fim de evitar 
sobreaquecimento, avarias no aparelho, 
queimaduras, choques elétricos ou fogo.

• Mantenha este aparelho afastado de fontes 
diretas ou indiretas de calor (tais como, fogões 
a gás ou elétricos, fornos ou outros aparelhos 
que produzam calor) ou de chamas ativas.

• Mantenha o aparelho a uma distância de 
segurança de objetos (cortinas, tecidos, etc.) 
ou paredes circundantes, certificando-se de 
que o seu funcionamento não causa danos 
acidentais.

• Não cubra o aparelho durante a utilização. 
Não pendure roupas nas grelhas de proteção 
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do aparelho.
• Sempre que pretender movimentar, limpar, 

armazenar e se não pretender utilizar o aparelho 
por um longo período de tempo, desligue-o e 
retire a ficha da fonte de alimentação.

• Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer 
outro líquido. Em caso de queda acidental na 
água, não o retire sem desligar primeiramente 
a ficha da tomada de alimentação.

• Não proceda à montagem deste aparelho em 
paredes ou tetos, a menos que este tipo de 
indicação seja dada explicitamente no manual 
de instruções.

• Utilize e armazene este aparelho somente 
no interior da habitação, protegido de água, 
da radiação solar direta ou de poeiras. Este 
aparelho não foi concebido para ser utilizado 
ou armazenado no exterior da habitação.

• Se o aparelho não for utilizado regularmente 
e se necessitar de o armazenar, coloque-o 
preferencialmente na sua embalagem original, 
num local seco. Ao usá-lo pela primeira vez 
após um longo período de inatividade, verifique 
se o aparelho está devidamente limpo.

• Para proceder à limpeza, enchimento do 
depósito e descalcificação, veja por favor as 
instruções descritas nas secções mais à frente 
deste manual, nomeadamente “UTILIZAÇÃO 
DO APARELHO” e “LIMPEZA E ARRUMAÇÃO”.
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• No final da vida útil do aparelho, recomenda-
se inutilizá-lo cortando o cabo de alimentação, 
após ter desligado o aparelho da tomada. É 
também recomendado inutilizar as partes do 
aparelho que possam representar um perigo 
especialmente para as crianças, pois podem 
utilizar o aparelho inutilizado para brincar.

 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA PILHAS              
• MANTENHA AS PILAS FORA DO ALCANCE 

DAS CRIANÇAS. Engolir pilhas pode levar a 
queimaduras químicas, perfuração de tecidos 
moles e morte. Queimaduras graves podem 

• ocorrer num período de 2 horas após a ingestão. 
Procure atendimento médico imediatamente.

• Não permita que crianças substituam as 
pilhas. • Insira as pilhas corretamente em 
relação à polaridade (+ e -) marcada na bateria 
e no equipamento.

• Não provoque curto-circuito nas pilhas.
• Não carregue pilhas não recarregáveis.
• Não force a descarga das pilhas.
• Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas 

de tipos ou marcas diferentes.
• As pilhas gastas devem ser imediatamente 

removidas do equipamento e descartadas 
adequadamente.

• Não aqueça as pilhas
• Não solde ou chumbe diretamente as pilhas.
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• Não desmonte as pilhas.
• Não deforme as baterias.
• Não descarte as pilhas no fogo.
• Pilhas de lítio com um invólucro danificado 

não deve entrar em contato água.
• Não encapsule e/ou modifique pilhas.
• Armazene as pilhas não usadas na embalagem 

original, longe de objetos de metal. Se já 
estiverem desembaladas, não as misture.

• Remova as pilhas do equipamento se não 
for usá-lo por um longo período de tempo, a 
menos que seja para fins de emergência.

• 
 CONTEÚDO DA EMBALAGEM                                    
Depois de retirar o conteúdo da embalagem, por favor verifique se todos os 
elementos listados estão presentes. Após desempacotar o aparelho, verifique 
se está a funcionar corretamente.

• 

1 x Climatizador 1 x Controlo remoto
2 x 

Termoacumuladores
1x Manual de 

instruções

Se detetar a falta de alguma peça, entre em contato com o vendedor.
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 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                                                         
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 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                                   

Painel de controlo (O) e Mostrador digital (R)

Controlo remoto (P)

ON/OFF

SPEED

MODE

COOL

TIMER

VANE

WARM

O1

P1

P3P2

P5P4

P7P6

O2 O3 O4

R

O5 O6 O7
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 DESCRIÇÃO GERAL                                             
Aparelho:
A. Corpo do aparelho
B. Entrada de água para encher o depósito
C. Grelha frontal de saída de ar
D. 2 x pegas
E. Janela de visualização do nível de água
F. 4 x rodas multidirecionais
G. Botão ligar / desligar (parte de trás do aparelho)
H. Patilhas de bloqueio da grelha traseira
I. Grelha traseira de entrada de ar
J. Filtro “favo de mel” lavável
K. Patilha para bloqueio do depósito de água
L. Cabo de alimentação
M. Suporte para enrolamento do cabo de alimentação
N. Depósito de água
O. Painel de controlo digital
P. Controlo remoto
Q. 2 termoacumuladores para água
R. Mostrador 

Painel de controlo:
O1. Modo (normal, natural ou noite) (MODE)
O2. Velocidade (SPEED)
O3. Oscilação das barras interiores (VANE)
O4. Botão ligar/desligar (ON/OFF)
O5. Arrefecimento (COOL)
O6. Temporizador (TIMER)
O7. Aquecimento (WARM)

Controlo remoto:
P1. Botão ligar/desligar (ON/OFF)
P2. Temporizador (TIMER)
P3. Velocidade (SPEED)
P4. Oscilação das barras internas (VANE)
P5. Modo (normal, natural ou noite)
P6. Aquecimento (WARM)
P7. Arrefecimento (COOL)
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 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                     
Potência na função de aquecimento: 2000W
Modo de arrefecimento: evaporação
Capacidade do depósito de água: 4,8 L
Dimensão do aparelho (com rodas): 27 (L) x 30 (P) x 61 (A) cm
Peso: 5,64 kg
Nível de ruído: 63,4 dB

Ventilação
Descrição Notação Valor Unidade

Débito máximo F 12,36 m³/min
Potência consumida 
pela ventoinha P 61,7 W

Valor de serviço SV 0,200 (m³/min)/W

Consumo de potência 
em modo de espera 
(Standby)

PSB 0,25 W

Nível de ruído LWA 63,4 dB(A)
Velocidade máxima 
do ar C 2,84 m/sec

Standart internacional 
de testes IEC 60879:1986+(corr. 1992)

Fonte da informação Joinco, Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7, 1600-404 Lisboa - PORTUGAL

Aquecimento
Tabela Modelo identificativo para aquecedores de ambiente local elétricos

Modelo número: CPQFE-H090

Elemento Símbolo Valor Unidade

Potência calorífica

Potência calorífica nominal Pnom 2 kW

Potência calorífica mínima (indicativa) Pmin 1,1 kW

Potência calorífica contínua máxima Pmax,c 2,0 kW

Consumo de eletricidade auxiliar

À potência calorífica nominal elmax N/A kW
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À potência calorífica mínima elmin N/A kW

Em modo de espera (Standby) elSB 0,00034 kW

Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação 
(selecionar uma opção)

Comando manual de carga térmica, com termóstato integrado  Sim   Não 

Comando manual de carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior  Sim   Não 

Comando eletrónico de carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior  Sim   Não 

Potência calorífica com ventilador  Sim   Não 

Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)

Potência calorífica numa fase única, sem comando de temperatura interior  Sim   Não 

Em duas ou mais fases, sem comando de temperatura interior  Sim   Não 

Com comando de temperatura interior por termóstato mecânico  Sim   Não  

Com comando eletrónico de temperatura interior  Sim   Não 

Com comando eletrónico de tempera-tura interior e temporizador diário  Sim   Não 

Com comando eletrónico de tempera-tura interior e temporizador semanal  Sim   Não 

Outras opções de comando (seleção múltipla possível)

Comando da temperatura interior, com deteção de presença  Sim   Não 

Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas  Sim   Não 

Com opção de domando à distância  Sim   Não 

Com comando de arranque adaptativo  Sim   Não 

Com limitação do tempo de funcionamento  Sim   Não 

Com sensor de corpo negro  Sim   Não 

Elementos de contacto Joinco, Importação e Exportação, Lda., R. Actor António Silva nr. 7, 
1600-404 Lisboa - PORTUGAL

 UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                                  
Com este Climatizador 3 em 1, que dispõe de 3 funções: ventilar, refrescar
e aquecer, consiga um ambiente confortável durante todo o ano, quer seja
verão ou inverno.
Este climatizador não só refresca o ar, como também humidifica e purifica,
proporcionando um ambiente mais confortável quando o calor aperta. Ou 
selecionado a função de aquecimento consiga um ambiente mais quente 
e confortável nos dias frios de Inverno. Com um só aparelho, altamente 
eficiente, dispõe de múltiplas opções, poupando dinheiro e espaço! Não 
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funciona com gás refrigerante, é ecológico, pois não há risco de danificar 
a camada de ozono.

Nota:

Este aparelho não é um ar condicionado pois não utiliza um 
compressor ou gás refrigerante para refrescar o ar. Por favor 
não espere que refresque o ar tão efetivamente como um ar 
condicionado.

Função evaporativa (modo de refrescar)
Para refrescar o ambiente o aparelho utiliza a função evaporativa. A função
evaporativa é um método de arrefecer o ambiente de forma natura, similar 
a uma brisa. O aparelho utiliza a água do depósito que passa por um filtro 
através do qual o ar é forçado a passar. A brisa libertada pelo aparelho 
contém então moléculas de água que ao serem libertadas baixam a 
temperatura ambiente tendo um efeito de arrefecimento.

Aquecimento por convecção (modo de aquecimento)
Um aquecedor ventilador é um tipo de aquecedor por convecção que inclui
um ventilador elétrico que acelera o fluxo de ar, reduzindo a resistência 
térmica entre o elemento de aquecimento e o ambiente. Dada a utilização 
de uma ventoinha este aparelho opera com um ruído considerável. Este 
tipo de aquecedor é uma boa opção para o aquecimento rápido de espaços
fechados.

 Antes da utilização 

• Retire cuidadosamente o aparelho da embalagem e certifique-se que 
não apresenta danos.

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devida-
mente retirado antes de proceder à utilização do aparelho.

• 
 Montagem das rodas 

• Antes de utilizar o aparelho e encher o depósito (N), tombe o aparelho
• sobre uma superfície macia e encaixe as 4 rodas (F) na base.
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 Enchimento e congelação dos 2 termoacumuladores 

• Retire a tampa dos termoacumuladores (Q) e encha com água fria da 
torneira até atingir as 2 barras superiores inscritas nos próprios ter-
moacumuladores (Q).

• Enrosque as tampas de forma a não haver fugas de água.
• Coloque os termoacumuladores (Q) no congelador de forma a estar-

em sempre disponíveis a serem utilizados.

Nota: Não aqueça os termoacumuladores (Q).

 Enchimento do depósito de água 

• Verifique se o aparelho está desligado da fonte de alimentação antes 
de proceder ao enchimento do depósito (N).

• Abra a tampa da entrada de água (B) existente no topo do aparel-
ho e verta a água até atingir o nível máximo, que pode ser verificado 
através da janela de visualização (E).

• Pode ainda encher o depósito (N) diretamente. Para tal, rode a patilha 
para a posição horizontal de modo a não obstruir a saída do depósito 
de água (N).

• Puxe o depósito de água (N) para fora de modo a ver o seu interior, 
mas tenha atenção que o depósito (N) não se desencaixa completa-
mente do corpo do aparelho (A), sempre que a bomba de água estiver 
colocada na posição de funcionamento (ver Fig. 1).

Nota:

O depósito de água (N) não se desencaixa totalmente do corpo 
do aparelho sem que a bomba de água seja retirada do seu 
posicionamento correto. Tenha especial atenção para não forçar 
a saída para além do recomendado, de forma a evitar danos no 
aparelho e nas ligações da bomba de água.

• Encha o depósito (N) com água limpa e fresca certificando-se que 
o nível da água fica entre os níveis mínimo “MIN” e máximo “MAX”, 
sinalizados no próprio depósito (N).
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ATENÇÃO!
Utilize somente água limpa no depósito (N). Nunca adicione 
quaisquer químicos, óleos ou outros aditivos na água.

ATENÇÃO!
Utilize preferencialmente água destilada, ou desmineralizada pois
tal irá prolongar a vida útil do aparelho.

• Para maximizar o efeito de refrescar o ar, insira os 2 termoacumu-
ladores (Q) gelados ou cubos de gelo no depósito (N). Tenha sempre 
em atenção que os níveis da água devem ser respeitados.

Nota:
Atenção que ao inserir os termoacumuladores (Q) ou gelo no
depósito de água (N), caso a água já esteja perto do nível máximo,
pode transbordar do depósito (N).

• Empurre o depósito de água (N) para a posição inicial e rode a patilha 
para a posição vertical de modo a bloquear o depósito (N).

• Coloque o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada e ligue-o à 
fonte de alimentação.

• Prima o botão (G) para a posição “I” (ligado), o aparelho emite um 
curto BIP (som) indicativo do aparelho estar conectado à corrente elé-
trica e no painel de controlo (O) surge iluminado a símbolo “ ”.

• Para conveniência do utilizador, o aparelho pode ser comando a partir 
do painel de controlo (O) ou diretamente no controlo remoto (P).

 Controlo remoto 

• O controlo remoto (P) é fornecido com uma pilha tipo CR2025. Retire 
a película plástica protetora que protege a pilha antes de utilizar o 
controlo remoto (P).

• Quando a pilha estiver gasta, esta deve ser substituída por uma pilha 
nova do mesmo tipo da inicialmente fornecida com o aparelho.

 Funcionamento 

• Coloque o aparelho devidamente montado numa superfície estável, 
plana e seca, na posição vertical e certifique-se que mantém uma dis-
tância mínima de segurança entre o aparelho e qualquer objeto ou 
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material.
• Verifique se a bomba de água, existente no depósito de água (N), está 

devidamente posicionada (Ver. Fig. 1).
• Certifique-se que o aparelho está desligado no botão ligar/desligar 

(G antes de o ligar à fonte de alimentação. Proceda manualmente à 
abertura da grelha frontal de saída de ar (C) de modo a que a saída de 
ar não esteja bloqueada. Para tal, basta levantar uma das ripas hori-
zontais da grelha (C) e todas as restante acompanharão o movimento.

• Conecte o aparelho à fonte de alimentação e ligue-o no botão ligar/ 
desligar (G). Ao ligar o aparelho no botão (G) acende-se no mostrador 
(R) o sinal de aparelho ligado “ ” e ouve-se um leve sinal sonoro.

• Pressione o botão (O4) no painel de controlo (O) ou o botão (P1) no 
controlo remoto (P). O aparelho começa a funcionar no modo de ven-
tilação com as definições por defeito vindas de fábrica. No mostrador 
(R) acendemse as luzes indicadoras de ventilação “ ” e do modo de 
funcionamento “ ” e no mostrador (R) é indicada a a temperatura am-
biente.

• Selecione então a função pretendida:

Função de ventilação

• O aparelho entra na função de ventilação assim que é ligado no botão 
(O4) no painel de controlo (O) ou o botão (P1) no controlo remoto (P). 
Nesta função de ventilação pode selecionar os seguintes parâmetros:

 � O nível de ventilação pretendido (médio ou máximo) no botão (O2) 
do painel de controlo (O) ou no botão (P2) do controlo remoto (P);

 � O modo (normal, natural e noite) no botão (O1) do painel de con-
trolo (O) ou no botão (P5) do controlo remoto (P);

 � Se pretende que as barras interiores oscilem de modo a projetar-
em a saída de ar em diferentes direções pressionado o botão (O3) 
do painel de controlo (O) ou no botão (P4) do controlo remoto (P);

 � Um período de tempo de funcionamento, entre 1 a 12 horas no 
botão no botão (O6) do painel de controlo (O) ou no botão (P2) do 
controlo remoto (P).

• No mostrador (R) aparecem iluminados os símbolos relativos às 
definições selecionadas.
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Função de arrefecimento e humidificação 

Nota: Antes de selecionar esta função, verifique que o depósito (N) tem 
água suficiente para o aparelho poder funcionar.

• Para selecionar a função de arrefecimento, pressione o botão (O5) no 
painel de controlo (O) ou o botão (P7) no controlo remoto (P). Nesta 
função de ventilação pode selecionar os seguintes parâmetros:

 � O nível de ventilação pretendido (médio ou máximo) no botão (O2) 
do painel de controlo (O) ou no botão (P2) do controlo remoto (P);

 � O modo (normal, natural e noite) no botão (O1) do painel de con-
trolo (O) ou no botão (P5) do controlo remoto (P);

 � Se pretende que as barras interiores oscilem de modo a projetar-
em a saída de ar em diferentes direções pressionado o botão (O3) 
do painel de controlo (O) ou no botão (P) do controlo remoto (P);

 � Um período de tempo de funcionamento, entre 1 a 12 horas, no 
botão no botão (O6) do painel de controlo (O) ou no botão (P2) do 
controlo remoto (P).

• No mostrador (R) aparecem iluminados os símbolos relativos às 
definições selecionadas.

Nota: O aparelho para de funcionar automaticamente assim que deteta
falta de água no depósito (N).

Nota:

No modo de arrefecimento e humidificação, ao abrir a tampa da
entrada de água (B) pode verificar que existe um movimento de
circulação de água - este movimento consiste no aparelho puxar
a água do depósito (N) até à entrada de água ()B e fazê-la passar
pelo filtro (J), de forma que o ar, ao passar pelo filtro (J), possa
ser carregado com moléculas de água que serão libertadas no
ambiente, provocando a sensação de frescura.

• Caso considere que o ar expelido pelo aparelho não é suficientemente 
fresco, pode adicionar os termoacumuladores (Q), previamente con-
gelados por 1 ou 2 horas, no depósito (N), ou pode ainda adicionar 
diretamente no depósito (N) cubos de gelo, tendo atenção para o nível 
da água nunca exceder o nível máximo indicado no depósito (N), sob 
pena de danos no próprio aparelho.

• 
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 Função de aquecimento

• Para selecionar a função de aquecimento pressione o botão (O7) no 
painel de controlo (O) ou o botão (P6) no controlo remoto (P). Nesta 
função de aquecimento pode selecionar os seguintes parâmetros:

 � Nível de aquecimento disponíveis no botão (O7) no painel de con-
trolo (O7) ou o botão (P6) no controlo remoto (P); Se pretende que 
as barras interiores oscilem de modo a projetarem a saída de ar 
em diferentes direções pressionado o botão (O3) no painel de con-
trolo (O) ou o botão (P4) no controlo remoto (P);

 � Um período de tempo de funcionamento, entre 1 a 12 horas, no 
botão (O6) do painel de controlo (O) ou no botão (P2) do controlo 
remoto (P).

• Nesta função não é possível definir a temperatura, o modo ou ainda a 
velocidade.

• No final da utilização pressione 2 vezes o botão (O4) do painel de con-
trolo (O) ou no botão (P1) do controlo remoto (P) - a primeira vez que 
pressiona esse botão (O4/P1) desliga a função selecionada, mas o 
aparelho fica ainda em funcionamento na função de ventilação. A se-
gunda vez que pressiona o botão (O4/P1) desliga o funcionamento do 
aparelho.

• Se pretender movimentar o aparelho, ou se não pretender utilizá-lo 
por um longo período de tempo, desligue-o no botão (G) e retire a ficha 
da fonte de alimentação.

 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                                                                
Sempre que utilizar este aparelho e detetar alguma irregularidade no seu 
funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas 
e as soluções. Caso não seja possível, dirija-se à loja onde adquiriu o 
aparelho ou a um técnico qualificado.
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Problema Causa possível Solução / Dica

Não existe saída de ar.

O aparelho não foi ligado à 
fonte de alimentação.

Certifique-se se o aparelho 
está devidamente ligado 
à fonte de alimentação e 
se esta está a funcionar 
corretamente.

O aparelho não foi ligado 
no botão (G) existente na 
parte de trás do aparelho.

Certifique-se se ligou o 
aparelho no botão (G) 
existente na parte de trás 
do aparelho.

O aparelho não refresca 
o ambiente e/ou faz 
barulho.

A função de arrefecimento 
e humidificação não foi 
selecionada.

Selecione a função 
de arrefecimento e 
humidificação no botão 
(O5) do painel de controlo 
(O) ou no botão (P7) do 
controlo remoto (P).

Pouca ou nenhuma água 
no depósito (N) quando a 
função de arrefecimento e 
humidificação foi ativada.

Proceda ao enchimento 
do depósito (N).

Danos na bomba de água. Contacte o serviço de 
assistência técnica.

Odores.

Quando o aparelho é novo.

Quando o aparelho é 
usado pela primeira vez 
pode sentir um odor 
libertado pelo filtro favo de 
mel (J), odor este que se 
dissipa em poucas horas 
de utilização.

Quando o aparelho já não 
é novo.

Substitua a água do 
depósito (N) e proceda à 
sua limpeza.

O aparelho não responde 
aos comandos/funções 
selecionadas.

A pilha do controlo remoto 
(P) está gasta.

Substitua a pilha do
controlo remoto (P).

Problemas no painel de 
controlo (O).

Contacte o serviço de
assistência técnica.
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Problema Causa possível Solução / Dica

O aparelho não liberta ar 
quente.

Verifique se a função 
de aquecimento foi 
selecionada.

Selecione a função de 
aquecimento no botão 
(P6) do controlo remoto 
(P) ou no botão (O7) do 
painel de controlo (O).

A função de aquecimento 
está selecionada mas 
o parelho não liberta ar 
quente.

Contacte o serviço de 
assistência técnica.

 LIMPEZA E ARRUMAÇÃO                                                                

 Limpeza geral 
 
• Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a qualquer 

operação de limpeza.
• Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões, escovas, álcool 

ou solventes.
• Limpe o exterior do aparelho com um pano ligeiramente húmido e um 

detergente suave ou com um pano seco e macio.
• Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

 Limpeza do depósito de água 

• Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a qualquer 
operação de limpeza.

• Desencaixe ligeiramente o depósito (N) e limpe-o com um pano limpo e 
húmido. Caso verifique a existência de muita sujidade pode utilizar um 
detergente neutro no pano, que deve ser enxaguado convenientemente.

• Caso pretenda, pode ainda retirar o depósito (N) para uma limpeza mais 
profunda. Para tal, abra o depósito (N), desencaixe a bomba de água 
rodando para a esquerda a patilha (K) existente dentro de depósito (N) e 
levante ligeiramente a bomba de água pela pega lateral, de forma a retirá-
la do encaixe existente no depósito (N).

• Com muito cuidado, retire o depósito (N) do aparelho. Tenha muita 
atenção para não danificar a bomba de água e também para não 
desencaixar o tubo de água, caso contrário poderá danificar o aparelho.

• Lave o depósito (N) com água corrente. Caso verifique a acumulação de 
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muita sujidade pode utilizar um detergente suave, tendo o cuidado de 
enxaguar convenientemente o depósito (N).

• Após devidamente limpo, encaixe parcialmente o depósito (N) no aparelho 
tendo o cuidado de puxar a bomba de água e o respetivo fio e tubo de 
volta para dentro de depósito (N).

• Proceda ao encaixe da bomba de água, para tal, posicione-a com a pega 
voltada para o lado direito sobre e encaixe do depósito (N) e pressione-a 
até ouvir um ligeiro som indicativo de estar devidamente encaixada. Rode 
então a patilha (K) para a direita de modo a bloquear a bomba de água.

• Após ter encaixado a bomba de água, pode então encaixar totalmente o 
depósito (N) no corpo do aparelho (A).

 Limpeza da grelha de entrada de ar 

• Rode as 2 patilhas (H) existentes imediatamente acima da grelha (I) e 
puxe-a para fora.

• Lave a grelha (I) com água corrente e após seca, volte a encaixá-la no 
corpo do aparelho (A).

• Rode as patilhas (H) para baixo de forma a bloquearem a saída da grelha (I). 

 Limpeza do filtro favo de mel 

• Desencaixe a grelha (I) conforme indicado acima para aceder ao filtro 
favo de mel (J).

• Retire o filtro (J), lave-o cuidadosamente sob água corrente, volte a 
colocá-lo no aparelho e encaixe a grelha (I).

 Arrumação 

• Proceda à limpeza completa do aparelho e retire qualquer água que ainda 
possa estar dentro do depósito (N).

• Certifique-se de que todas as partes do aparelho então convenientemente 
secas antes de armazenar o aparelho.

• Guarde o aparelho devidamente montado num local seco e ventilado, 
afastado de fontes de calor e da luz solar direta.
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 REPARAÇÕES                                                                  
• Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 

utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre a 
um profissional credenciado para reparações.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo 
fabricante, pelo seu agente de serviço ou técnicos qualificados de forma 
para evitar riscos.

 ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO                          

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais 
recicláveis. Não os elimine no lixo doméstico porque podem 
conter substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio 
ambiente! Por favor, apoie ativamente a gestão dos recursos 
naturais e proteja o meio ambiente colocando o aparelho 
que já não utiliza num ponto de recolha para reciclagem de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.

 DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE                                                                

Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC 
(Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU) e da 
Nova Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU). Portanto, o 
aparelho recebeu a marca CE e a declaração europeia de 
conformidade.

 GARANTIA                                                                                               

A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau 
funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva 
prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser 
colocado na embalagem original.
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 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS                                                                                               

Este símbolo indica que o Manual de Instruções está incluído 
na embalagem do produto e deve ser lido antes da utilização 
do aparelho.
A marca “Ponto Verde” impressa na embalagem significa 
que a entidade, para quem o produto foi fabricado, fez con-
tribuições financeiras na construção e operação do sistema 
nacional de recuperação e reciclagem de resíduos de em-
balagens, de acordo com os princípios resultantes das leis 
de Portugal e a União Europeia sobre embalagens e resíduos 
de embalagens.
Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado 
com lixo doméstico indiferenciado. A lei portuguesa proíbe 
misturar resíduos de equipamento elétrico e eletrónico com 
outros resíduos domésticos.
É possível evitar potenciais consequências negativas para o 
meio ambiente e para a saúde humana, que podem surgir do 
manuseamento inadequado dos resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos, se o produto for descartado 
adequadamente.
O símbolo “CE” é a garantia do cumprimento das normas 
europeias harmonizadas, de forma voluntária, refletindo os 
requisitos essenciais nas especificações técnicas e tem por 
objetivo assegurar que o aparelho cumpre com os requisitos 
que proporcionam um elevado nível de proteção da saúde 
e da segurança das pessoas, e dos animais domésticos e 
dos bens, garantindo ao mesmo tempo o funcionamento do 
mercado interno.
O símbolo de CLASSE II indica que a proteção anti-choque 
elétrico do aparelho não depende somente do isolamento 
básico, mas inclui outras precauções adicionais. Por exemplo, 
isolamento duplo ou reforçado, mas sem condições de 
ligação terra ou instalação.
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Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva 
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da presente 
diretiva é aproximar a legislação dos Estados-Membros 
relativa à restrição do uso de substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrónicos, e contribuindo para 
a proteção da saúde humana e recuperação e descarte 
ecologicamente correto de equipamentos elétricos e 
eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. O 
novo equipamento elétrico e eletrónico colocado no mercado 
não contém chumbo, mercúrio, cádmio, crómio hexavalente, 
difenilo polibromado ou feniléter polibromado.

O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

 EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:                                         
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
www.joinco.pt
Fabricado na China
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Read the instruction manual before using 
this appliance, especially the safety 
instructions, and keep the instruction 
manual for future use. Should this appliance 
be passed to another person, it is vital to 
also pass on these instructions.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional 
use.
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 INTRODUCTION                                                            
Thank you for your preference. This Portable 3-in-1 Evaporative Air Cooler 
and Heater HOFFEN ref. CPQFE-H090 will make your daily routine easier. 
We believe that it will satisfy your needs. Before using the product, please 
read carefully this manual, with special attention to the safety rules, as well 
as cleaning and storage instructions. Please keep this manual for future 
reference.

 SAFETY INSTRUCTIONS                                           

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR 
DOMESTIC USE! 

FOR INDOOR USE ONLY.

WARNING - DO NOT COVER!

To reduce the risk of personal injury or property 
damage, when using electrical appliances, 
basic safety precautions should always be 
followed, including the following:

• Before using the appliance, check that the 
supply voltage details marked on the appliance 
agree with those of the electricity supply. The 
label is placed on the appliance. If you have any 
doubts please ask a skilled electrician for help.

• This appliance belongs to Class II (double 
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insulated appliance), and it is not necessary to 
connect it to a wall socket with earth connection.

• This appliance can be used by children aged from 
8 years and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use 
of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. 

• Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children unless they are supervised.

• Children are not aware of potential hazards 
when using electrical appliances. They should 
be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. This appliance is not a toy 
and must be kept away from children.

• This appliance must be used only for the 
purpose  it was designed; any use not complying 
with the instructions contained in the manual is 
considered inappropriate and dangerous. The 
manufacturer is not responsible for possible 
damages caused by inappropriate and/or 
unreasonable use.

• To avoid fire accidents or electrical shocks, 
make sure that no fluids enter in contact 
with the electrical parts of the appliance or in 
contact with the supply cord. Do not expose the 
appliance to humidity or dusty environments, do 
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not use it outdoors and keep it away from any 
objects filled with fluids, such as washbasins, 
vases, flowerpots, etc., and never use it in the 
immediate surroundings of a bath, a shower or 
a swimming pool. If any fluid accidentally spills 
on the appliance’s electrical parts, remove 
the plug from the wall socket and go to the 
store where the appliance was bought or get it 
repaired by a qualified technician. 

• Periodically check the supply cord for any 
damages. If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

• Do not place any objects on top of the supply 
cord. Never bend or twist it, and make sure it 
does not come into contact with hot surfaces, 
sharp edges, or where people may walk past 
and trip. Do not leave the supply cord hanging 
in such a position that a child may reach it.

• Always hold the plug to disconnect it from the 
wall socket and not by the supply cord.

• Always unplug the power cord to avoid 
overheating and avoid stretching it (do not pull 
it, tug it or use it to drag the appliance to which 
is connected.

• Avoid using adapters and extension cables. If 
their use is absolutely necessary, choose only 
materials in compliance with the current safety 
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regulations and according to the electrical 
parameters of the adapters.

• Do not power the appliance using a triple socket 
since it may not support the electrical power 
overload.

• The appliance must not be located immediately 
below the socket outlet.

• This appliance is not designed to be operated by 
programmers, external timers, remote control 
systems or any other device that automatically 
switches it on, since there is a fire hazard if the 
appliance is covered or placed incorrectly.

• Always remember to unplug the appliance 
from the mains if it is not used for a long time, 
before storing, cleaning or performing any 
maintenance operation.

• After unpacking the appliance, check that it is 
undamaged and that no parts are missing. If in 
doubt, contact the Customer Support Line. All 
packaging ex. plastic bags, Styrofoam, tape etc., 
should be kept away from reach of children, as 
it could be dangerous and cause suffocation. 
Only use accessories recommended by the 
manufacturer and those provided with the 
appliance, otherwise they could constitute 
a danger to the user and risk to damage the 
appliance.

• When using the appliance for the first time, 
make sure to to remove any label or protective 
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sheet which block its proper functioning.
• Do not leave the appliance unsupervised for a 

long period during functioning.
• WARNING: In order to avoid overheating, do not 

cover the heater.
• Do not open or undertake any repairs on the 

appliance. By failing to observe this rule, you 
risk your safety and the warranty may become 
invalid. Only qualified technicians can repair 
the appliance.

• Before use check the integrity of the appliance 
and power cord. Do not operate this appliance 
if it is damaged, if it is not working properly 
or if detected any damaged on the supply 
cord or plug. If is detected any damage or 
any malfunction, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

• This appliance is exclusively for domestic use. 
Any other use must be considered improper and 
therefore dangerous. The manufacturer cannot 
be held responsible for any injuries or damage 
resulting from improper use.

• Do not touch the appliance or its plug with 
wet hands, humid feet or barefoot to avoid the 
risk of electrical shocks. It is recommended to 
have between you and the standing surface, an 
isolating element (for example wearing shoes 
with rubber soles).
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• Only use this appliance on horizontal flat and 
dry surfaces, protected from impacts and away 
from the edges to avoid falls and possible 
damages.

• The installation/assembly of the appliance must 
be made according with the indications of the 
manufacturer. A wrong procedure may cause 
damages to persons, animals or objects. for 
which the manufacturer cannot be considered 
responsible.

• Do not connect the appliance to the power 
supply before it is fully assembled and, in case 
you want to use the cooler humidification 
function, checking the water level in the water 
tank.

• This appliance should only be used with the 
wheels properly assembled and in the upright 
position.

• Unplug the appliance during filling and cleaning.
• Before plug make sure that the start button of 

the appliance is in the “OFF” position (turned 
off).

• WARNING:  This heater is not equipped with a 
device to control the room temperature. Do not 
use this heater in small rooms when they are 
occupied by persons not capable of leaving the 
room on their own, unless constant supervision 
is provided.

• Do not point the appliance to babies or 
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patients for a long period of time and do not 
expose yourself for a long period to the air flow 
generated by the appliance because it can 
cause damage to the health.

• Do not touch the moving parts or insert any 
kind of objects through the grids when the 
appliance is working. Keep hands, hair, clothing 
and objects away from the appliance to reduce 
the risk of injury or damage.

• Do not use the appliance in or near explosive 
environments (in the presence of flammable 
substances such as gas, vapor, mist or dust, 
in atmospheric conditions when, after ignition, 
the combustion is spread in the air).

• Do not obstruct totally or partially the air vents 
and never introduce foreign objects, such as 
fingers, knives, etc., to prevent overheating, 
malfunctions, burns, electric shock or fire.

• Use and keep the appliance away from direct or 
indirect heat sources (such as gas or electrical 
stoves, ovens or other appliances that produce 
heat) or open flames in general.

• Keep the appliance at a safe distance from 
objects (curtains, textiles, etc.) or surrounding 
walls, making sure that its functioning will not 
cause accidental damages. 

• Do not cover the appliance during functioning. 
Do not hang clothes on the appliance’s 
protective grids.
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• Whenever you want to move, clean, store and if 
you do not want to use the appliance for a long 
period of time, turn it off and unplug the power 
supply.

• Do not immerse the appliance in water or 
any other liquid. In case of accidental water 
fall in water, do not remove it without first 
disconnecting the plug from the mains.

• Do not hang the appliance on walls or ceilings 
unless this type of indication is explicitly given 
in the instruction manual.

• Use this appliance only indoor, protected from 
water, direct sunlight or dust. This appliance 
is not intended for use or storage outside the 
home.

• If the appliance must be stored for a long period 
and is not used regularly, place it in its original 
packaging in a dry place. When you use it for 
the first time after a long period of inactivity, 
make sure the appliance is duly clean.

• For cleaning, filling the tank and descaling, 
please refer to the instructions described 
in the sections later in this manual, namely 
“USING THE APPLIANCE” and “CLEANING AND 
STORAGE”.

• At the end of the useful life of the appliance, it 
is recommended to dispose of the appliance 
by cutting off the power cord after unplugging 
the appliance. It is also recommended that 
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parts of the appliance that could pose a danger 
especially for children should be disposed of, 
as they may render the appliance unusable for 
play.

 SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERIES             

• KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF 
CHILDREN. Swallowing can lead to chemical 
burns, perforation of soft tissue, and death. 
Severe burns can occur within 2 hours of 
ingestion. Seek medical attention immediately.

• Do not allow children to replace batteries.
• Always insert batteries correctly regarding 

polarity (+ and -), marked on the battery and 
the equipment.

• Do not short-circuit batteries.
• Do not charge batteries.
• Do not force discharge batteries.
• Do not mix new and used batteries or batteries 

of different types or brands.
• Exhausted batteries should be immediately 

removed from equipment and properly disposed 
of.

• Do not heat batteries
• Do not weld or solder directly to batteries.
• Do not dismantle batteries.
• Do not deform batteries.
• Do not dispose of batteries in fire.
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• A lithium battery with a damaged container 
should not be exposed to water.

• Do not encapsulate and/or modify batteries.
• Store unused batteries in their original 

packaging away from metal objects. If already 
unpacked, do not mix or jumble batteries.

• Remove batteries from equipment if it is not to 
be used for an extended period of time unless it 
is for emergency purposes.

• Clean the battery contacts and also those of 
the equipment prior to battery installation.

• In case of leak from batteries, avoid any contact 
with it; in case of contact, wash the affected 
part with water and seek medical attention.

 PACKAGING CONTENT                                                         

After unpacking, please check if all the listed items are included in the package.
After unpacking the appliance, check if it is working properly.

1 x Air cooler 
with heating 

function

1 x Remote 
control 2 x Ice box 1x Instruction 

Manual

If any part is missing, please contact with the seller.
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 OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                   
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 OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                

Control panel (O) and Digital display (R )

Remote control (P)

ON/OFF
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MODE
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R
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 GENERAL DESCRIPTION                                                 
Appliance: 
A. Main body
B. Water inlet to fill the water tank
C. Front air outlet grid
D. 2 x handles
E. Water level display window
F. 4 x caster wheels
G. On/off button
H. Rear grill locking tabs
I. Rear air intake grid
J. Washable honeycomb filter
K. Water tank locking tab
L. Power cord
M. Support for winding the power cord
N. Water tank
O. Digital control panel
P. Remote control
Q. 2 ice boxes
R. Display

Remote control:
P1. On/off button
P2. Timer
P3. Speed
P4. Vane
P5. Mode
P6. Warm
P7. Cool

Control panel:

O1. Mode (normal, natural or night)
O2. Speed
O3. Oscillating inner bars
O4. On/off button
O5. Cool
O6. Timer
O7. Warm
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 TECHNICAL SPECIFICATIONS                                 
Power in heating function: 2000W
Cooling mode: evaporation
Supply voltage: 220-240V~,  50Hz
Water tank capacity: 4,8 L
Device dimension (with wheels): 27 (W) x 30 (D) x 61 (H) cm
Weight: 5,64 kg
Noise level: 63,4 dB

Fan mode
Description Notation Value Unit

Max. fan air flow 
rate F 12,36 m³/min

Fan power rating P 61,7 W

Service value SV 0,200 (m³/min)/W

Power input in 
standby PSB 0,25 W

Sound power level LWA 63,4 dB(A)
Max air speed C 2,84 m/sec
Service value test 
standard IEC 60879:1986+(corr. 1992)

Source of detailed 
information

Joinco, Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7, 1600-404 Lisboa - PORTUGAL

Heating mode
Table Model identifier for electric local space heaters

Model number: CPQFE-H090
Item Symbol Value Unit

Potência calorífica

Nominal heat out put Pnom 2 kW

Minimum heatoutput (indicative) Pmin 1,1 kW

Maximum continuous heat output Pmax,c 2,0 kW

Auxiliary electricity consumption

At nominal heatoutput elmax N/A kW

At minimum heatoutput elmin N/A kW
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In standby mode elSB 0,00034 kW

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (single select)

Manual heat charge control, with integrated thermostat  Yes   No 

Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback  Yes   No

Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback  Yes   No 

Fan assisted heat output  Yes   No 

Type of heat output/room temperature control (single select)

Single stage heat output and no room temperature control  Yes   No

Two or more manual stages, no room temperature control  Yes   No 

With mechanic thermostat room temperature control  Yes   No 

With electronic room temperature control  Yes   No

Electronic room temperature control plus day timer  Yes   No 

Electronic room temperature control plus week timer  Yes   No 

Outras opções de comando (seleção múltipla possível)

Room temperature control, with presence detection  Yes   No 

Room temperature control, with open window detection  Yes   No 

With distance control option   Yes   No 

With adaptive start control  Yes   No 

With working time limitation  Yes   No 

With black bulb sensor   Yes   No 

Contact details Joinco, Import and Export, Ltd., R. Actor António Silva nr. 7, 1600-
404 Lisbon - PORTUGAL

 PREPARING FOR USE                                                                                                                       
With this 3-in-1 evaporative air conditioner, which has 3 functions: ventilate, 
refresh and heat, you may achieve a comfortable environment throughout the 
year, whether summer or winter.
This air conditioner not only refreshes the air, it also humidifies and purifies, 
providing a more comfortable environment when is too hot. Or select the 
heating function to achieve a warmer and more comfortable environment on 
cold winter days. 
With a single appliance, highly efficient, you have multiple options, saving 
money and space! It does not work with refrigerant gas, being environmentally 
friendly, since there is no risk of damaging the ozone layer.
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Note:
This appliance is not an air conditioner as it does not use a 
compressor or refrigerant gas to cool the air. It should not be 
expected to cool as efficiently as a refrigerated air conditioner.

Evaporative function (Refresh mode)
To cool the room temperature, the appliance uses the evaporative function. 
The evaporative function is a method of naturally cooling the environment, 
similar to a breeze. The appliance uses water from the tank that passes 
through a filter through which air is forced to pass. The breeze released by 
the appliance then contains water molecules that, when released, lower the 
ambient temperature having a cooling effect.

Convection heating (Heating mode)
A fan heater is a type of convection heater that includes an electric fan 
that accelerates the air flow, reducing the thermal resistance between the 
heating element and the environment. Due to the use of a fan, this device 
operates with considerable noise. This type of heater is a good option for the 
rapid heating of closed spaces.

 Before operation 

• Carefully remove the appliance from its packaging and make sure that it 
is undamaged.

• Make sure that all packing material has been properly removed before 
using the appliance.

 Wheels assembling

• Before using the appliance and filling the tank (N), tip the appliance on a 
soft surface and fit the 4 caster wheels (F) on the base of the appliance.

 Filling and freezing the 2 ice boxes 

• Remove the cover of the ice boxes (Q) and fill them with cold tap water 
until you reach the 2 upper bars inscribed on the boxes themselves.

• Screw on the covers so that there is no water leakage.
• Place the ice boxes (Q) in the freezer so that they are always available for 

use.
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Note: Do not heat the ice boxes (Q).

 Filling the water tank 

• Check that the appliance is disconnected from the mains before filling the 
water tank (N).

• Open the water inlet cover (B) on the top of the appliance and pour the 
water until it reaches the maximum level, which can be checked through 
the viewing window (E).

• You can also fill the tank directly. To do this, turn the tab to the horizontal 
position so as not to obstruct the water tank (N) outlet.

• Pull the water tank (N) out ,so you can see its inside, but be aware that the 
tank (N) does not completely disengage from the body of the appliance 
(A), whenever the water pump is in its operating position (see Fig. 1).

ATTENTION!
Use only clean water in the tank (N). Never add any chemicals, oils 
or other additives to the water.

ATTENTION!
Preferably use distilled or demineralized water as this will extend 
the life of the appliance.

• To maximize the effect of refreshing the air, insert the 2 chilled ice boxes 
Q) or ice cubes into the tank (N). Always keep in mind that the water levels 
must be respected.

Note:
Please note that when inserting ice boxes (Q) or ice cubes in the 
water tank (N), if the water is already close to the maximum level, 
it can overflow from the tank (N).

• Push the water tank (N) to its position and turn the tabs to the vertical 
position to lock the water tank (N).

• Place the appliance on a firm, level surface and connect it to the power 
supply.

• Press the button (G) to the “I” position (on), the appliance emits a short BIP 
(sound) indicating that it is connected to the mains and the control panel  
(O) is illuminated with the symbol “ ”.

• For user convenience, the appliance can be operated from the control 
panel (O) or directly from the remote control (P).
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 Remote control 

• The remote control (P) is supplied with a CR2025 type battery. Remove 
the protective plastic film that protects the battery before using the 
remote control (P).

• When the battery is exhausted, it must be replaced with a new battery of 
the same type as the one originally supplied with the device.

 Operation 
• Place the appliance properly assembled on a stable, flat and dry surface 

in an upright position and make sure to maintain a minimum safety 
distance between it and any object or material.

• Check that the water pump, located in the water tank (N), is properly 
positioned (See Fig. 1).

• Make sure that the appliance is switched off on the on/off button (G) 
before connecting it to the power supply. Manually open the front air 
outlet grid (C) so that the air outlet is not blocked. To do this, just lift one 
of the horizontal slats (horizontal louvers) of the grid (C) and all the rest 
will follow the movement.

• Connect the appliance to the power supply and switch it on using the 
on/off button (G). When switching the appliance on at the button (G), the 
connected appliance signal “ ” lights up on the display (R) and a slight 
beep sounds is heard.

• Press the button (O4) on the control panel (O) or the button (P1) on the 
remote control (P). The appliance starts operating in ventilation mode with 
the factory default settings. On the display (R), the ventilation indicator 
lights “ ” and the operating mode “ ” will light up and the display (R) will 
show the room temperature.

• Then select the desired function: 

Ventilation function

• As soon as the appliance is turned on button (O4) of the control panel 
(O) or on button (P1) of the remote control (P), the ventilation mode is 
activated. On this function is possible to select the following settings:

 � The desired ventilation level (medium or maximum) on button (O2) of 
the control panel (O) or on button (P3) of the remote control (P);

 � The mode (normal, natural and night) on button (O1) of the control 
panel (O) or on button (P5) of the remote control (P)

 � If you want the interior bars to oscillate in order to project the air outlet 
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in different directions by pressing the button (O3) of the control panel 
(O) or on button (P4) of the remote control (P);

 � An operating time period, between 1 to 12 hours on button (O6) of the 
control panel (O) or on button (P2) of the remote control (P). 

• The display (R) shows the symbols for the selected settings

Refreshing function (and humidifying)

Note: Before selecting this function, check that the tank (N) has enough 
water for the appliance to work.

• To select the cooling function, press the button (O5) on the control panel  
(O) or the button (P7) on the remote control (P). In the cooling function is 
possible to select the following settings:

 � Ventilation level (medium or maximum) on button (O2) of the control 
panel (O) or on button (P3) of the remote control (P);

 � The mode (normal, natural and night) on button (O1) of the control 
panel (O) or on button (P5) of the remote control (P);

 � If you want the interior bars to oscillate in order to project the air outlet 
in different directions by pressing the button (O3) of the control panel 
(O) or on button (P4) of the remote control (P);

 � An operating time period, between 1 to 12 hours on button (O6) of the 
control panel (O) or on button (P2) of the remote control (P). 

Note:

In the cooling and humidification mode, if you open the water inlet 
cover (B) you can verify water circulation - this movement is caused 
by the appliance pulling water from the water tank (N) to the water 
inlet (B), the water passes then through the filter (J), so that the 
air, when forced to pass through the filter (J), can be charged 
with water molecules, that will be released into the environment, 
causing a sensation of freshness.

• If you consider that the air expelled by the appliance is not fresh enough, 
you can add in the tank (N) the ice boxes (Q), previously frozen for 1 or 
2 hours, or you can also add ice cubes directly in the tank (N), paying 
attention to the water level do not exceeds the maximum level indicated 
on the tank (N), otherwise the appliance itself will be damaged.
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Heating function

• To select the heating function, press the button (O7) on the control panel  
(O) or the button (P6) on the remote control (P). In the heating function is 
possible to select the following settings:

 � Heating level on the button (O7) on the control panel (O) or the button 
(P6) on the remote control (P);

 � f you want the interior bars to oscillate in order to project the air outlet 
in different directions by pressing the button (O3) of the control panel 
(O) or on button (P4) of the remote control (P);

 � An operating time period, between 1 to 12 hours on button (O6) of the 
control panel (O) or on button (P2) of the remote control (P). 

• In this function, it is not possible to set the temperature, mode or speed.

• At the end of the use press 2 times the button (O4) on the control panel 
(O) or the button (P1) on the remote control (P) - the first time you press 
the button (O4) on the control panel (O) or the button (P1) on the remote 
control (P) it turns off the selected function, but the appliance is still in 
operation in ventilation function. The second time you press the buttonO4) 
on the control panel (O) or the button (P1) on the remote control (P) it 
turns off the appliance.

• If you want to move the appliance or if you do not intend to use it for a 
long period of time, turn it off using the button (G) and remove the plug 
from the power supply.

 TROUBLESHOOTING                                                    

During use, if any irregularities are detected on the appliance’s operation, check 
the below table to understand the causes and solutions. If it is not possible to 
detect the cause, please contact the store where the appliance was bought.

Problem Possible cause Solution / Hint

No discharge of air.

The appliance is not 
connected to the power 
supply.

Make sure that the device 
is properly connected to 
the power supply and that 
it is working properly.

The appliance was not 
connected on the button 
(G) that exists on the back 
of the appliance.

Make sure the appliance 
is connected on button 
(G), on the back side of the 
appliance.
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Problem Possible cause Solution / Hint

The appliance does not 
refresh the environment 
and / or makes noise.

The cooling and 
humidifying function has 
not been selected.

Select the refreshing (and 
humidifying) function 
on the button O5) of the 
control panel (O) or on 
button (P7) of the remote 
control (P).

Few or no water in 
the tank (N) when 
the refreshing (and 
humidifying) function has 
been activated.

Fill the tank (N).

Damage to the water 
pump.

Contact the technical 
assistance service.

Odours.

The appliance is new.

When the appliance is 
used for the first time, you 
can feel an odour released 
by the honeycomb 
filter (J), an odour that 
dissipates in a few hours 
of use.

The appliance has been 
used.

Replace the honeycomb 
filter (J).

The appliance does not 
respond to the selected 
commands / functions.

The remote control battery 
(P) is exhausted.

Replace the remote 
control battery (P).

Control panel (O) 
problems.

Contact the technical 
assistance service.

The appliance does not 
release hot air.

Check that the heating 
function has been 
selected.

Select the heating function 
on the button (O7) on the 
remote control (O) or the 
button (P6) on the control 
panel (P).

The heating function is 
selected but the device 
does not release hot air.

Contact the technical 
assistance service.
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CLEANING AND STORAGE                                                                                 

 General cleaning 

• Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any 
cleaning operations.

• Do not use abrasive cleaning detergents, mops, brushes, alcohol or 
solvents.

• Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth and a mild 
detergent or a dry, soft cloth.

• Never immerse the appliance in water or any other liquid.

 Cleaning the water tank 

• Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any 
cleaning operations.

• Slightly detach the tank (N) and wipe it with a clean, damp cloth. If there 
is a lot of dirt, you can use a neutral detergent on the cloth, which should 
be rinsed well.

• If you wish, you can also remove the tank (N) for further cleaning. To do 
this, open the tank (N), detach the water pump by turning the lever (K) 
inside the tank (N) to the left and slightly lift the water pump by the side 
handle, in order to remove it from the fitting in the tank ( N).

• Carefully remove the tank (N) from the appliance by pulling it out. Take 
great care not to damage the water pump and also to not detach the 
water pipe, otherwise you may damage the appliance.

• Wash the tank (N) under running water. If you see accumulation of too 
much dirt, you can use a mild detergent, taking care to rinse the tank  (N 
properly.

• Once properly cleaned, partially fit the tank (N) into the appliance, taking 
care to pull the water pump and its wire and tube back into the tank (N).

• Fit the water pump. To do this, position it with the side handle facing the 
right side, fit it to the tank fitting and press it down until you hear a slight 
sound indicating it is properly fitted. Then turn the lever (K) to the right to 
block the water pump.

• After fitting the water pump, you can then fully fit the tank (N) into the 
body of the appliance (A).
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 Cleaning the air intake grid 

• Rotate the 2 tabs (H) immediately above the grid (I) and pull it out.
• Rinse the grid (I) under running water and, once dry, replace it in the body 

of the appliance.
• Rotate the tabs (H) downwards to block the outlet of the grid (I).

 Cleaning the honeycomb filter 

• Unhook the grid (I) as indicated above to access the honeycomb filter (J).
• Remove the filter (J), wash it carefully under running water, put it back in 

the appliance and fit the grid (I).

 Storage 

• Proceed with the complete cleaning of the appliance and remove any 
water that may still be inside the tank (N).

• Make sure that all parts of the appliance are then properly dried before 
storing the appliance.

• Store the unit properly assembled in a dry and ventilated place, away 
from heat sources and direct sunlight.

 REPAIRS                               

• This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair the 
appliance on your own. Always have a professional repair the product for 
you.

• If the supply cord  is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT                                                  

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! Please 
actively support cost-effective management of natural resources and 
protect the environment by taking the waste appliance to a collection 
point for recyclable waste electrical and electronic equipment.
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 DECLARATION OF CONFORMITY EU                                                                                                                 

This appliance complies with the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and the Low 
Voltage Directive (LVD), therefore it was marked with the 
CE label and provided with a declaration of conformity with 
European standards.

 WARRANTY                                                                      

The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the 
product must be returned to the store where it was purchased, along with the 
proof of purchase. The product should be complete and placed in its original 
packaging. 

 SYMBOLS                                                                           

This symbol indicates that the user manual is included in the 
product packaging and must be read before use.

The „Green Dot” trademark located on the packaging means 
that the entity, for whom the product was manufactured, 
made financial contributions in construction and operation 
of the national recovery and recycling system for packaging 
waste in accordance with the principles resulting from 
the laws of Portugal and the European Union concerning 
packaging and packaging waste.

This symbol means that the product must not be disposed 
of  with other household waste. Polish law prohibits, under 
penalty of a fine, combining waste electrical and electronic 
equipment with other wastes.
It is possible to prevent potential negative consequences for 
the environment and human health, which could otherwise 
arise from inappropriate handling of waste electronic 
equipment, if the product is disposed of properly.
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CE Marking on a product is a manufacturer’s declaration 
that the product complies with the essential requirements 
of the relevant European health, safety and environmental 
protection legislation, in practice by many of the so-called 
Product Directives.

Protection class II - in appliances of this protection class, 
safety in terms of electrocution is ensured through suitable 
insulation - double or strengthened - the damage of which is 
very unlikely.

This product meets the requirements of Directive 2011/65/EU, 
referred to as RoHS directive. The purpose of the Directive is 
the approximation of the laws of the member states concerning 
the restriction of use of hazardous substances in electrical and 
electronic equipment, and the contribution towards the protection 
of human health and the environmentally sound recovery 
and disposal of waste electrical and electronic equipment. 
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical and 
electronic equipment put on the market shall not contain lead, 
mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.
The blue recycling symbol serves to inform the customer that 
the unit packaging must be deposited in the blue ecopoint for 
paper and cardboard

 MADE FOR                                                                      
Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Made in China
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