
ManualManualManual É muito importante que você leia
atentamente todas as instruções
antes de utilizar o seu climatizador.
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01 - Antes de usar o produto, verifique se a voltagem (tensão) é compatível com a tomada em que irá ligar o 
aparelho.
02 - Mantenha o produto longe de crianças e pessoas não preparadas, principalmente quando estiver em 
uso.
03 - Use apenas o produto para uso doméstico, seguindo as instruções desse manual.
04 - Nunca imergir o aparelho na água ou qualquer outro líquido. Não use lava-louças para a limpeza do 
produto.
05 - Retire o plugue da tomada após o uso. Caso contrário o produto irá continuar ligado.
06 - Coloque o produto somente em superfícies adequadas, planas, limpas e seguras.
07 - Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa tropeçar.
08 - Este produto não se aplica a locais úmidos. Não é recomendado utilizar em banheiros ou outros 
locais úmidos.
09 - Este climatizador de ar só se aplica a locais fechados, não é adequado para uso em ambientes externos.
10 - Quando em uso, não cobrir a saída de ventilação ou entrada de ar.
11 - 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.
12 - Durante o uso, deixar sempre um espaço de 20 - 40 cm entre as laterais do produto em relação a 
parede e/outros aparelhos.
13 - O seu climatizador de ar tem garantia de 1 ano. Guarde sempre a nota fiscal para efeito de garantia.
14 -  Não permita que crianças utilizem o aparelho sem supervisão.
15 - Sempre desconecte o aparelho da tomada se ele é deixado sem acompanhamento e antes da 
montagem, desmontagem ou limpeza.
             

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou 
instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o 
aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um 
conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como microondas ou queimadores a gás.

Este aparelho é destinado para uso interno.

ATENÇÃO

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: INBCL01
Potência Máxima: 85W 
Consumo: 0,85kWh
Voltagem: 127V
Frequência: 60Hz 

04

3. CONHEÇA SEU CLIMATIZADOR

Saída de ar

02 Caixa de gelo

Filtro de ar

de arCordão elétrico

de água (6,8L)

Dreno de  água

Rodízio 

- Não inserir qualquer objeto no produto, principalmente na grade traseira ou entre as 
paletas frontais, a fim de evitar riscos e/ou danificar o aparelho.
- Para sua segurança, não remova o cabo de conexão elétrica da tomada com as 
mãos molhadas.
- Desligue o cabo de conexão elétrica antes de movimentar o produto, para que não haja 
perigo de curto-circuito.

ATENÇÃO



Comandos do Painel de Controle

(Natural, Normal 
e Dormir)

3.1 Modo
A função "MODO" tem a finalidade de programar a forma de ventilação. Cada vez que o 
botão for pressionado, ele será alterado:
Modo normal - O ar mantido na velocidade como você selecionou, sem alteração.
Modo natural - simula o ar natural, de modo a evitar a longo tempo um vento constante 
que pode causar desconforto.
Modo dormir - É especialmente usado durante o sono. Previne eficazmente o ar forte 
soprado constantemente e faz com que as pessoas se sintam confortáveis.

3.2 Tempo
A função "TIMER", ou seja, a função que permite programar o tempo em que o aparelho 
ficará ligado. Ao atingir o tempo ajustado, o mesmo desligará automaticamente. Essa 
função permite ajustar o tempo de funcionamento de 30 minutos até 12 horas. Quando o 
aparelho estiver em modo operacional, para programar 30 minutos, pressione o botão 
"TEMPO". O led no visor indicará opção de 30 minutos. Cada vez que for pressionado 
esse botão, serão acrescentados 30 minutos ao tempo, e o led indicará a opção 
escolhida, chegando no tempo total desejado.

3.3 Ionizador (-ios)
A função "IONIZADOR" consiste em emitir íons negativos que ajudam a reduzir poluentes 
no ar, proporcionando sensação de bem-estar.

3.4 Direção
O modo "DIREÇÃO" consiste em oscilar o vento em ângulo de 120º horizontalmente, 
lembrando que as paletas que movimentarão serão as internas e as paletas externas 
poderão ser reguladas manualmente na vertical.
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3.5 Frio
A função "FRIO" permite umidificar o ambiente através do princípio de evaporação da 
água. Para acionar essa função, pressione o botão da mesma.

ATENÇÃO: Para umidificar o ambiente, o reservatório de água deverá ser mantido 
sempre com a água acima da marca do mínimo. Caso a função não acione, verifique se o 
reservatório contem a água necessária. Recomenda-se sempre encher o reservatório 
com água limpa e renová-la frequentemente.
Quando usar a função "MODO FRIO", você poderá optar em utilizar a caixa de gelo 
também e/ou os cubos de gelo no reservatório, a fim de reduzir a temperatura do 
ambiente, aumentando o efeito e a eficiência do resfriamento. Coloque as caixas de gelo 
no freezer por aproximadamente 4 horas. Em seguida, coloque-as no reservatório de 
água (cheio). As caixas podem ser congeladas sempre que desejar um resfriamento 
maior no ambiente.

3.6 Liga/Desliga
Para ligar o produto, pressione a tecla "LIGA". O climatizador entrará no modo inicial. 
Caso acione novamente a tecla, o produto desligará.

ATENÇÃO: Caso venha a faltar energia na tomada elétrica, ou seja interrompido de 
modo irregular, quando a energia for retomada, o climatizador voltará desligado, 
aguardando comandos para religar o produto. O climatizador sempre voltará para 
modo inicial, ou seja, toda vez que o produto for desligado e religado, voltará para a 
posição padrão com as seguintes funções acionadas: velocidade 1, direcionador, 
ionizador e modo de ventilação natural.
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3.7 Controle Remoto
O controle utiliza duas pilhas tipo "AAA" 1,5V (pilhas não acompanham o aparelho). 

Utilize sempre pilhas novas (atenção à posição dos pólos ao colocá-las). Através do 

controle você poderá utilizar as funções explicadas anteriormente.

Nota:
- Ao utilizar o controle remoto, direcione-o diretamente ao aparelho (o alcance máximo do 

mesmo é de até 6 metros);
- Não coloque obstáculos entre o controle remoto e o produto.

A

B

C

D

E

F

4. Locais adequados para uso

Devido ao baixo nível de ruído, é ideal para uso em salas, quartos, escritórios, etc.
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5. Manutenção e Limpeza

Depois de utilizar o produto diversas vezes, o filtro de ar torna-se empoeirado ou sujo, que 
certamente prejudicará o desempenho do produto. É recomendável limpá-lo a cada 1 ou 
2 meses, ou quando se verificar que o mesmo está sujo. Efetue a retirada dele conforme o 
item contido neste manual (5.4 Limpando o Filtro).

5.1 Adicionando água no reservatório
Desloque o reservatório de água para fora (Fig. A) e despeje a água limpa até atingir o 
nível máximo (Fig. B). Após o enchimento, coloque o reservatório de volta no local e gire a 
trava no sentido anti-horário (Fig. C).

Nota:
- O nível da água deve estar entre o máximo e o mínimo conforme a Fig. B;
- Substitua a água e limpe o reservatório frequentemente (instruções no item "Limpando o 
reservatório de água").

ATENÇÃO: Antes de manusear o produto com água, retire o cordão elétrico da 
tomada.

Máximo

Mínimo

Fig.BFig.A
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Quando usar "    ", posicione a caixa de gelo no reservatório de água (Fig. A). Pode 

aumentar o efeito e a eficiência do resfriamento, e poderá também utilizar cubos de gelo 

no mesmo. Coloque a caixa de gelo no freezer aproximadamente por 4 horas, e após isso 

leve-a ao reservatório de água. Elas podem ser congeladas sempre que desejar um 

resfriamento maior do ar.

Não ultrapassar com a água o nível
máximo do reservatório.

5.3 Limpando a superfície
Para limpar a parte externa do produto, utilize um pano úmido (caso deseje, pode utilizar 

um pouco de detergente neutro). Não utilize produtos corrosivos que possam danificar a 

parte externa do climatizador.

Sempre retire o cordão elétrico da tomada antes de fazer qualquer limpeza no produto.

5.4 Limpando o filtro
1. Retire o suporte do filtro (Fig. A)
2. Desencaixe o filtro na moldura (Fig. B)
3. Lave o suporte e o filtro diretamente na água corrente.

Realizar a limpeza constantemente.

5.2 Utilizando a caixa de gelo

ATENÇÃO

ATENÇÃO

Fig.A

Fig.B

ATENÇÃO
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5.5 Limpando o reservatório de água

tampa 
da  água

1. Primeiramente desconecte o cordão elétrico da tomada.
2. Retire a tampa do dreno que localiza-se na parte inferior 
do produto (Fig. A), dentro do reservatório, permitindo a 
saída de água.
3. Após toda a água ter saído, recoloque a tampa do dreno e 
limpe todo o corpo do produto com pano seco.

- Certifique-se da substituição da água de maneira regular. 
Isso irá garantir a qualidade do ar no ambiente.
- Não coloque água diretamente sobre o painel frontal do 
produto.
- Sempre retire o cordão elétrico da tomada antes de fazer 
qualquer limpeza no produto.

ATENÇÃO

6. Importante

- Mantenha o produto seco. Não o mergulhe em água ou outro líquido.
- Desconecte da tomada o cordão elétrico para encher o reservatório de água, antes de 
limpar ou mudá-lo de localização.
- Desconecte o cordão elétrico da tomada se não estiver em uso.
- Não insira objetos no duto da grade de ventilação.
- Não use o produto em ar livre.
- Nunca ligue o aparelho de cabeça para baixo.
- Não coloque objetos em cima do aparelho.
- Evite deixar cair o controle remoto.
- Não exponha o controle remoto ao sol ou próximo de fontes de calor.
- Evite derramar líquidos no controle remoto. Caso isso ocorra, use uma flanela seca para 
limpá-lo.
- Mantenha a ventilação de ar fora de obstáculos.
- Não bata nem sacuda o corpo do produto durante a operação.
- Depois de algum tempo, troque a água e limpe o reservatório de água.
- Caso alguma falha ocorra, pare de usar o produto e entre em contato com a Assisténcia Técnica.
- Se o produro precisar ser reparado, envie-o para uma assistência técnica autorizada.
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- Não utilizar o produto para algo que não foi projetado.
- Não use o produto se o cordão elétrico estiver danificado.
- Não puxe o cordão elétrico de forma irregular.
- Este produto é para uso doméstico e ambientes internos.
- Este produto não é destinado para uso de pessoas (incluindo crianças) com capacidade 
física e mental reduzidas, falta de experiência e conhecimento, a menos que haja 
supervisão inicial ou que elas tenham recebido instruções relativas ao uso do aparelho 
por uma pessoa responsável.
- Não reparar o produto sozinho.

Quando usar o produto, preste atenção nos seguintes pontos:
- Não permita que o cordão elétrico esteja enrolado ou preso no produto.
- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, o produto deve ser desligado e o cordão 
elétrico retirado da tomada.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não mergulhe o produto na água ou em qualquer outro líquido.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos se o seu produto for utilizados 
para fins indevidos ou de forma incorreta.
- Evite deixar o reservatório sem água.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu Climatizador de Ar, modelo INBCL01, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela In 
Brasil, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é 
imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo 
enumeradas:

1 -  A In Brasil assegura ao proprietário/consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra 
defeitos de fabricação.

2 -  A garantia de 1 ano é contada a partir da data de compra (conforme NF).

3 - Esta garantia perderá a sua validade se:
 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual,     
 ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica 
 e raios.
 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela In Brasil.
 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em  
 desacordo com o uso recomendado.
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4 - A In Brasil não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em 
garantia.

5 - A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao 
posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material 
plástico ou vidro.

7 - Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 - Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados 
pelo reclamante da garantia. 

9 - Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até 
o posto autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos postos autorizados de assistência técnica você pode ligar para (27) 
3434-6262, em horário comercial, entrar no site www.produtosinbrasil.com.br ou pelo email 
sac@produtosinbrasil.com.br

Através do e-mail 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 In Brasil terá o maior prazer em responder.
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