
CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente:________________________________________________________________________

Veículo:________________________________________________________________________

Placa:______________________________  Aquisição: ________/___________/____________

Nº Nota Fiscal:_________________________________________________________________

                                O Evolve Climatizar possui garantia de três meses contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento.

A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não 

autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.

É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.

Produto inspecionado: _______ /_______ /________

Responsável:___________________________________________________________________

Você acaba de adquirir um produto com 
a performance e qualidade Climatizar

PARABÉNS

www.climatizar.com

Rua Os Independentes de Barretos, 790

Parque dos Rodeios . Vacaria / RS . 95200-000

 54 3231.7300

FICHA TÉCNICA

MANUAL  DO  PROPRIETÁRIO
CLIMATIZADOR  AGROCLIMA

(somente modelo RGB)

9001:2015

O prazo de garantia dos produtos CLIMATIZAR compõe-se de:

- Garantia legal brasileira: 03 meses para todos os produtos e componentes;

a) Motor: 09 meses, totalizando 12 meses de garantia, baseado na data da etiqueta do 

fabricante do motor (que consta no corpo do motor - a escova do motor não tem garantia)

- Garantia estendida CLIMATIZAR:

b) Climatizador: 09 meses, totalizando 12 meses de garantia

c) Bomba d’àgua 03 meses de garantia



Aperte uma vez [     ] para ajustar a hora, 

aperte novamente [     ] para ajustar os 

minutos.

MANUAL  DO  PROPRIETÁRIO
CLIMATIZADOR  AGROCLIMA

ESQUEMA ELÉTRICO

MANUTENÇÃO

DESLIGANDO E LIGANDO A LUZ DE FUNDO 
DAS TECLAS E DISPLAY

Para ligar o climatizador usar a tecla [     ], 

em seguida o usuário poderá selecionar a 

velocidade do ventilador da cabine através 

das teclas [+] e [–], com as velocidades de 

1 à 10. A velocidade é indicada durante 10 

segundos no display, após o intervalo sem 

operações o display volta a exibir a hora. 

Pressione as tecla [     ] para acionar a 

iluminação interna e [     ] externa. 

Você pode ativar ou desativar a função 

bombas, através da tecla [     ], quando 

ligado a função, poderá aparecer no 

display a palavra AGUA, neste caso deverá 

ser colocado água no reservatório.

Na tecla Sleep [     ] e com a ventilação [     ] 

acionada o climatizador pode ser colocado 

para dormir, o tempo é acionado de 

30/30min. Tempo máximo 4 horas

Pressionar [     ] por 3 segundos para ativar 

alarme e selecionar +/- para aumentar ou 

diminuir o tempo da hora desejada, clique 

em [     ] novamente e selecione +/- para 

aumentar ou diminuir os minutos.

Sleep [     ] se pressionado por 10 segundos 

desligará o display e aparecerá a frase 

BACKN0 mas, o equipamente ficará ligado 

funcionando conforme as funções 

escolhidas. Para acionar odisplay novamente 

aperte por 10 segundos a tecla [     ] e 

aparecerá a frase BACK N1 a iluminação 

ficará com a iluminosidade baixa, aperte por 

mais 10 segundos, aparecerá a frase BACK 

N2 aumentará a iluminosidade, aperte mais 

10 segundos e aparecerá a BACK N3 

iluminosidade total.

As funções                funcionam normalmente com a função ventilação [     ] desligada.Para as outras 

funções a ventilação [     ] precisa estar acionada.

(iluminação externa somente no modelo RGB)

Filtro de Ar

A limpeza do filtro deve ocorrer a cada 30 dias e a 

substituição do refil palha no máximo em 3 meses.

Bomba de Água

Aconselha-se efetuar a limpeza da bomba com jato de 

ar a cada 2 meses. Para maior durabilidade da bomba, 

abastecer o reservatório com água limpa.

Controle Remoto (opcional)

Em caso de pane, sugerimos primeiro examinar sua bateria.

climatizar.com
54 3231.7300

Motor

Recomenda-se examinar e substituir as escovas,  

se necessário a cada 12 meses, e efetuar a troca do 

motor no período de 2 anos.

Escovas de motor não estão cobertas por garantias da fábrica Climatizar.

Se o aparelho climatizador apresentar desgaste de escovas do motor, estas

deverão ser trocadas por conta do próprio cliente, já que seus desgastes são

inerentes do uso do produto, não caracterizando um problema de fabricação.
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