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Obrigado por adquirir o Climatizador de ar Cadence, CLI508 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.

• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do 
alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais 
resíduos.
• Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
• 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 cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 
autorizado, a fim de evitar riscos.
• Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão 
elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto 
apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada 
Cadence.
• O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
• Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os 
componentes e provocar sérios acidentes.
• Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e 
de superfícies cortantes ou similares.
• Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
• Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
• Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não 
deixe o produto funcionando sem supervisão.
• 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 cordão elétrico.
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e 
manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o 
cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos 
molhadas

Instruções importantes de segurança
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• Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, isso pode 
danificá-lo.
• Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo. Ultrapassar o limite de 
água recomendado pode derramar a água e resultar em queimaduras ou choque elétrico.
• Sempre desligue o aparelho e o retire da tomada quando não estiver em uso, quando for 
reabastecê-lo e, principalmente, quando for limpá-lo. Desligue o aparelho imediatamente se 
estiver funcionando defeituosamente. O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar 
ou desconectar da tomada.
• Evite o contato com as partes móveis do produto quando ele estiver em funcionamento.
• Não insira dedos, ou quaisquer outros objetos entre as grades do produto quando este estiver em 
uso, pois pode causar acidentes ou danificá-lo.
• Utilize apenas água limpa e fria no produto. Não utilize água quente ou qualquer outra substância. 
Desligue o produto adequadamente para fazer a troca de água do reservatório.

Atenção!
• Utilize o aparelho em local ventilado e a pelo menos 20cm 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 o nível de água 
abaixo do mínimo.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

Instruções importantes de segurança
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2 - COMPONENTES DO PRODUTO

Componentes do produto

Aletas Horizontais Reguláveis e Aletas Verticais oscilantes

Painel de controle

Rodinhas

Filtro antipoeira

Filtro colmeia

1

2

3

4

5

1

3

5

6

4

8

7

9 1011
2

Reservatório de água

Controle remoto

Bomba de água

Corpo traseiro do produto

Recipiente de gelo

Chave Geral I/O (Liga/Desliga)

7

6

8

9

11

10
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3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Painel de controle [ver fi gura 1]

Chave Geral
Este produto é equipado com uma Chave Geral de segurança, 
posicionada na parte de trás do produto. Quando não estiver 
em uso, mantenha a chave na posição desligada “O” e 
então nenhuma função do produto estará acessível. Quando 
colocada na posição ligada, “I” o seu produto estará em modo 
de espera e todas as funções estarão prontas para serem 
utilizadas [ver fi gura 2].

Botão Liga/Desliga
Utilizado para ligar ou desligar o aparelho.

Botão Tipo de Vento
Seleciona os modos de ventilação, sendo que cada modo selecionado é indicado por 
uma pequena luz de indicação. 

Modo Noturno  : Simula uma brisa noturna (Suave).

Modo Natural  : Este modo alterna entre as velocidades de ventilação, simulando um 
vento natural.

Modo Normal : Ventilação contínua.

Botão de Velocidade (Somente ativado na função Climatizar)
Seleciona os modos de velocidade, sendo que cada modo selecionado é indicado por 
uma pequena luz de indicação.

Velocidade Alta - Velocidade Alta do Vento

Funções do produto
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Velocidade Média - Velocidade Média do Vento

Velocidade Baixa - Operação Suave

Botão Resfriar (Somente ativado na função Climatizar)
Ativa a função de resfriamento do seu climatizador. Quando acionado, a luz de indicação 
irá acender.
Não utilize a função resfriar com o reservatório de água vazio ou com o nível de água 
abaixo do mínimo.

Botão de Íons
Esta tecnologia descarrega no ambiente próximo ao produto uma grande quantidade de 
íons, que irão combater alguns tipos de bactérias e a poeira estática.
Pressione o botão “íons” para acionar o gerador de íons. 
Para desligar o gerador, pressione o botão novamente.

Botão Oscilação
Botão de oscilação faz com que as aletas verticais oscilem possibilitando a maior 
distribuição do ar no ambiente. Quando acionado, a luz de indicação irá acender. Você 
pode ainda, movimentar manualmente as aletas horizontais para cima e para baixo, 
direcionado o vento gerado. O ajuste para as aletas horizontais deve ser feito antes de 
ativar o botão de oscilação.

Botão Timer
O timer pode ser ajustado de 30 em 30 minutos até atingir o tempo máximo de espera em 
7 horas e 30 minutos (4H + 2H + 1H + 30min). Para fazer isto, combine o tempo desejado 
pressionando o botão Timer, e confi ra visualmente através das luzes indicadoras. Você 
aumentará o tempo em 30 minutos cada vez que pressionar o Botão Timer. Quando 
todas as luzes estiverem acesas, você terá selecionado o tempo máximo de espera 
(pressione novamente o Botão para desligar a função). Após atingir o tempo desejado, 
o produto será desligado.

Controle Remoto
O controle remoto controla todas e tem as mesmas funções 
que os botões do produto. Ele só funcionará quando a Chave 
Geral estiver na posição “I” (ligada). A distância efetiva do 
controle remoto é de no máximo 6 metros de distância do 
produto.
Se o controle não for utilizado por um longo período, remova a 
bateria para evitar danos [ver fi gura 3].

Sensor infravermelho
Localizado logo acima do botão Timer, o Sensor infravermelho 
é responsável por captar as informações provenientes do 
controle remoto. O Sensor não é um botão, portanto não 
deve ser pressionado. Mantenha-o sempre desobstruído para 
que haja uma boa comunicação entre o controle remoto e o 
produto.

Funções do produto
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4 - UTILIZAÇÃO

Atenção!
• Assegure-se que o climatizador esteja em uma superfície fi rme e plana, afastado a pelo 
menos 20cm de paredes e afastado de cortinas ou similares.

Dicas: Você pode utilizar gelo ou o recipiente de gel para formar gelo, fornecido com o 
produto para aumentar a efi ciência da refrigeração.
Dicas: Não deixe o recipiente por muitas horas em seu congelador, isto pode causar danos 
ao material do mesmo.
Dica: Este processo auxilia na refrigeração da água utilizada para resfriar o ambiente. 
Lembre-se de que a quantidade de gelo mais água nunca deve exceder o limite máximo 
(“MAX”) do compartimento de água. 

Utilizando o produto
[01] Destrave o compartimento de água, girando o botão no sentido anti-horário até que fi que na 
posição horizontal e então puxe a gaveta do compartimento de água [ver fi gura 4].

[02] Coloque o gelo dentro do reservatório de água, na posição horizontal. Caso utilize recipientes, 
mantenha-os nesta posição para que o aparelho funcione de maneira correta.
[03] Adicione água no reservatório, sempre através fi ltro do mesmo, sem ultrapassar o nível 
máximo (“MAX”) permitido e recoloque-o no climatizador.
[04] Trave a o reservatório girando o botão no sentido horário até que fi que na vertical.
[05] Assegure-se que a chave geral esteja na posição desligada (“O”) e conecte o plugue do 
produto na tomada.
[06] Coloque a chave geral na posição Ligada ( “I” ).
[07] Pressione o botão Liga/Desliga do produto. Neste momento, um pequeno aviso sonoro será 
emitido, informando que o produto foi ligado.
[08] Você pode alternar entre os modos de vento, pressionando o botão “Tipo de Vento”.
[09] Selecione a velocidade do vento pressionando o botão “Velocidade”, Baixa, Média ou Alta.
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[10] O botão Resfriar ativa o mecanismo de climatização que resfria a água, que passa pelo filtro 
colmeia, liberando ar frio no ambiente. Para ativá-lo, pressione o botão “Resfriar”. Para desativá-lo, 
pressione-o novamente.
[11] Pressione o botão Íons para ativar a função do gerador de íons. Pressione o botão novamente 
para desativá-la.
[12] Pressione o botão oscilar caso deseje utilizar esta função. Para desativá-la, pressione o botão 
novamente.
[13] Você pode programar a função TIMER para desligar seu climatizador depois do tempo 
escolhido por você, tornando muito mais prático seu funcionamento.
[14] Para desligar o aparelho pressione o botão Liga/Desliga e coloque chave geral na posição 
desligado (“O”).

Nota: Caso a água do reservatório esteja abaixo do nível mínimo (“MIN”), desligue a função 
“Resfriar” ou para continuar utilizando essa função, desligue o aparelho e adicione água 
sem ultrapassar o nível máximo do reservatório. Se você quiser movimentar o aparelho 
enquanto houver água no reservatório, desconecte-o da tomada e empurre vagarosamente 
com cuidado, para evitar derramamento de água.

Atenção!
• Não retire o filtro do produto quando este estiver em funcionamento.
• Assegure-se que NÃO será adicionada água enquanto o aparelho estiver ligado.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

Para limpar o aparelho, siga as instruções
[01] Certifique-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, posicione a borboleta que trava o reservatório de água na 
posição horizontal e 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 
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do reservatório de água. Note que o reservatório de água pode ser removido completamente do 
produto [ver fi gura 5, 6, 7 e 8].

          

[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, bem como a borboleta que 
trava o reservatório de água.

Nota: É importante que seja trocada a água do reservatório 
pelo menos uma vez por semana.

[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 9].

Para limpeza do fi ltro colmeia siga os passos
[01] Remova o fi ltro antipoeira através das duas travas presentes na parte superior do fi ltro [ver 
fi gura 10].
[02] Remova o fi ltro colmeia puxando-o para trás após destravá-lo de sua posição de origem [ver 
fi gura 11].
[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 antipoeira.

Limpeza e conservação
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Limpeza do Filtro Antipoeira
[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
[01] 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.
[02[ O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois 
poderá ocorrer o rompimento dos fi os internos.
[03] 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.

Notas: 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
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6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema Causa provável Solução

O produto não liga ou não 
funciona.

Cabo elétrico não está 
conectado na tomada.

Conecte o cabo elétrico a 
uma tomada no novo padrão 
(NBR 14136) e em perfeito 

estado.

Falta de energia elétrica.

Verifique o fusível da 
residência ou o disjuntor do 
aparelho. Veja também se 
o plugue está conectado a 

tomada.

Cabo elétrico danificado.
Contate um assistência 
técnica autorizada para 

efetuar a troca.

Tomada com defeito.

Ligue outro aparelho na 
tomada para verificar e se 

necessário troque-a por uma 
tomada no novo padrão 

(NBR 14136) e em perfeito 
estado.

Tensão da rede elétrica 
incompatível.

Certifique-se de que a 
tensão da rede elétrica 
(127V ou 220V) seja a 

mesma do produto.

Disjuntor exclusivo não está 
ligado.

Ligue o disjuntor exclusivo 
do produto.



13Termo de garantia

7 - TERMO DE GARANTIA

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. garante ao seu Climatizador de ar Cadence, CLI508, 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.
•  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.
A JCS Brasil 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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www.cadence.com.br

JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você 
pode ligar para 0800 644 6442, 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 o fale conosco do 
site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. 
A Cadence terá o maior prazer em responder.
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