
MANUAL DE INSTRUÇÕES

AR CONDICIONADO PORTÁTIL

MODELOS
RB1CC11K220
RB1CC11K127
RB1HP11K220

Antes de instalar e começar a utilizar este produto,
por favor leia com atenção este manual.
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A empresa reserva-se o direito de alterar, sem prévio aviso, as especificações e 
características do produto, de forma a otimizar seu desempenho e benefícios.

1.- Este produto não se destina a ser usado por pessoas (incluin-
do crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzi-
da, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que 
tenham recebido supervisão ou instrução em relação ao uso do 
dispositivo, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas por adultos para garantir 
que não brinquem com o produto.
2. Se o cabo de conexão estiver dani�cado, deve ser substituído 
pelo fabricante ou serviço técnico por ele autorizado para evitar
qualquer risco.
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PRECAUÇÕES

OBRIGADO POR SUA COMPRA

É muito gratificante para nós que você tenha preferido um produto Rheem.

Nosso objetivo como empresa é melhorar o bem estar das pessoas em 
seu lar; confiamos que cada um de nossos produtos irá ajudar a melhorar 
a sua vida.

Cada um de nossos produtos reflete todo nosso conhecimento técnico e 
todo nosso conhecimento em água quente e conforto. Além disto, nossos 
produtos contam com nosso apoio, garantia e serviço de pós-venda. Você 
sempre poderá entrar em contato para saber mais sobre este produto, 
funcionamento, manutenção e limpeza.

Este manual foi criado para que o instalador autorizado encontre os requi-
sitos e recomendações para uma correta instalação. Por outra parte 
possui importante informação para o usuário sobre segurança, caracterís-
ticas, operação, manutenção e indicação de problemas.

IMPORTANTE 
Antes de instalar ou utilizá-lo leia atentamente as recomendações 
que procedemos a indicar em seguida neste manual.

ATENÇÃO: Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusi-
ve 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 aparelho ou estejam 
sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

CUIDADO: Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegu-
rar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Leia atentamente este manual do usuário antes de utilizar o equipamento 
pela primeira vez. Preste atenção às advertências. Este manual contém 
informação importante para sua segurança, assim como para o uso e 
manutenção do equipamento.



ADVERTÊNCIAS
Ao usar qualquer eletrodoméstico, deve seguir certas precauções 
básicas. Por favor, leia atentamente as seguintes instruções; são para o 
seu benefício e segurança:

• Está proibido permitir que crianças, idosos ou pessoas incapacitadas 
utilizem o equipamento sem supervisão.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por 
um serviço Técnico Autorizado Rheem com o fim de evitar riscos.
• Assegure-se que a rede de energia elétrica utilizada corresponde a 
indicada na placa de identificação do aparelho.
• Utilize o equipamento somente sobre uma superfície plana e firme.
• Sempre desconecte o equipamento da rede de energia elétrica quando 
não estiver em uso ou quando se faz a limpeza.
• Não deixe o equipamento sem supervisão quando estiver ligado.
• Não mergulhe o equipamento em água nem permita que a água entre 
em contato com o plugue elétrico ou o controle remoto.
• Não utilizar ao ar livre.
• Não use o equipamento em locais diferentes de seu uso pretendido, 
conforme descrito neste manual.
• Este equipamento está previsto somente para uso doméstico.
• Não instale o ar condicionado em um local onde haja gás ou líquido 
inflamável. Isso pode causar incêndio.
• Não coloque as mãos ou objetos nas entradas ou saídas de ar. Isso 
pode causar ferimentos pessoais ou danos à unidade.
• Não toque nas lâminas de ventilação. Elas podem prender seu dedo e 
danificar as peças de acionamento do ventilador.
• Não utilize detergente líquido ou corrosivo para limpar o aparelho e não 
salpique água ou outro líquido sobre o mesmo, caso contrário, pode 
danificar os componentes de plástico e até causar um choque elétrico.
• Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas ou quando 
estiver descalço.
• Não bloqueie a entrada ou saída de ar, caso contrário, a capacidade de 
refrigeração será reduzida.
• Se o filtro de ar estiver muito sujo, a capacidade de refrigeração será 
reduzida. Limpe periodicamente o filtro de ar.
• Feche as janelas e portas, caso contrário a capacidade de refrigeração 
será reduzida.
• Este produto não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) 
com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou falta de experiên-
cia e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou 
instrução em relação à utilização do aparelho, por pessoa responsável 
pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir 
que não brinquem com o produto.
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PRECAUÇÕES
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PARTES DO AR CONDICIONADO PORTÁTIL 

F
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PARTES DO AR CONDICIONADO PORTÁTIL 

Seu kit de ar condicionado inclui os seguintes acessórios:

• Adaptador para janela.

• Adaptadores e duto flexível para 
saída de ar para o exterior através 
de janela.

• Adaptador redondo para saída de 
ar pela parede.

• Mangueira de drenagem.

• Controle Remoto.
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ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS 

MODELO

Capacidade Nominal

Potência Nominal

Corrente Nominal

Btu

Btu

kg/hr

W

W

A

A

W

A

W/W

W/W

V/Ph/Hz

g

m3/h

dB A)

Kg

mm

mm

11.000

N/D

0,81

1200

N/D

5,6

N/D

1600

8

2,63

N/D

220 V-1 F-60 Hz

R410A

380

410

52

28

494×793×423

545x465x886

11.000

N/D

0,81

1200

N/D

10,7

N/D

1600

13

2,63

N/D

127 V-1 F-60Hz

R410A

390

410

52

28

494×793×423

545x465x886

11.000

11.000

0,81

1200

1200

6,2

6,2

1600

8,3

2,63

2,63

220 V-1 F-60 Hz

R410A

380

410

52

28

494×793×423

545x465x886

Potência Máxima de entrada

Corrente Máxima

EER Frio

COP Calefação

Alimentação elétrica

Gás Refrigerante

Carga do Refrigerante

Fluxo de ar

Nível de Ruído

Peso líquido

Produto

Embalagem

Frio

Calor

Desumid.

Frio

Calor

Frio

Calor

In
fo

rm
aç

ão
  T

éc
ni

ca
M

ed
id

as
RB1CC11K220 RB1HP11K127 RB1HP11K220

SOBRE SEU AR CONDICIONADO PORTÁTIL

O ar condicionado portátil Rheem é um condicionador de ar elegante que 
requer uma conexão externa através de um duto flexível.

O Ar Condicionado Portátil Rheem possui 11.000BTU e é recomendado 
para espaços de 13 a 18 m2.
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MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PRODUTO

MONTAGEM DO DUTO DE EXAUSTÃO PARA SAÍDA DE AR AO EXTERIOR

 

SELECIONE O MELHOR LOCAL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
1. Instale o ar condicionado em um local onde as saídas de ar não estejam 
obstruídas.
2. Mantenha um mínimo de 50 cm de distância entre as paredes e outros 
objetos.
3. Instale o equipamento em uma superfície plana e firme.

Nos modos de resfriamento, aquecimento e desumidificação, é necessário 
instalar o duto de saída de ar para o exterior.

O duto de saída de ar pode ser comprimido ou curvado, mantendo a seção 
circular original. A mangueira de ventilação de ar não deve ser comprimida 
ou esmagada.

O duto de saída de ar pode ser comprimido a um mínimo de 270 mm e 
estendida a um máximo de 1500 mm. É melhor manter o comprimento do 
duto no mínimo.

Mais de 50 cm

Mais
 de

 50
 cm

F
C

HIGH

LOW

MID COOL
DRY

FAN
HEAT

TIMER
SLEEP

WATERFULL

TIMER

SLEEP

POWER
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MONTAGEM DO DUTO DE EXAUSTÃO PARA SAÍDA DE AR AO EXTERIOR

 

O alongamento ou curvatura excessiva do duto afetará a eficiência de resfria-
mento.

O duto para saída de ar para o exterior pode ser conectado a janelas ou pare-
des dependendo do acessório utilizado conforme indicado na imagem a 
seguir.

Conecte o duto de saída de ar externo ao conector de saída de ar na parte 
traseira do equipamento. Deslize o adaptador para baixo no lugar.

=  ( Boca aplanada)

Usar para instalação na janela Usar para instalação na parede (segundo modelo)

(Boca redonda)o =

Conector para
saída de ar

 Adaptador

ou

F
C

HIGH

LOW

MID COOL
DRY

FAN
HEAT

TIMER
SLEEP

WATERFULL

TIMER

SLEEP

POWER

F
C
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LOW

MID COOL
DRY

FAN
HEAT

TIMER
SLEEP

WATERFULL

TIMER

SLEEP

POWER



MONTAGEM DO DUTO DE EXAUSTÃO PARA SAÍDA DE AR AO EXTERIOR
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Ajuste o adaptador de janela de acordo com a largura ou altura de sua janela 
e insira o pino para fixar na posição desejada.

Instale o adaptador de janela na janela. Seu adaptador de janela foi projetado 
para se ajustar à maioria das janelas verticais e horizontais padrão. No entan-
to, pode ser necessário melhorar ou modificar alguns aspectos do procedi-
mento de instalação para certos tipos de janelas.

Além disso, o equipamento tem a possibilidade de ser instalado em um orifício 
na parede, conforme mostrado na imagem a seguir utilizando o adaptador 
redondo.

Janela vertical Janela horizontal

mínimo: 67.5cm 
máximo :125cm mínimo: 67.5cm 

máximo :125cm 

F
C

HIGH

LOW

MID COOL
DRY

FAN
HEAT

TIMER
SLEEP

WATERFULL

TIMER

SLEEP

POWER

F
C

HIGH

LOW

MIDCOOL
DRY

FAN
HEAT

TIMER
SLEEP

WATER FULL

TIMER

SLEEP

POWER

máximo:120cm
mínimo:30cm

Tampa do
adaptador

    Adaptador
      de parede

Adaptador
Redondo

Nota.
Quando não estiver usando
o equipamento, você pode
cobrir o orifício na parede
com a tampa do adaptador.

F
C

HIGH

LOW

MID COOL
DRY

FAN
HEAT

TIMER
SLEEP

WATERFULL

TIMER

SLEEP

POWER



MONTAGEM DO DUTO DE EXAUSTÃO PARA SAÍDA DE AR AO EXTERIOR
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Durante o modo de desumidificação, remova o tampão de drenagem supe-
rior da parte traseira da unidade. Conecte a mangueira de drenagem ao 
orifício. Coloque a outra extremidade da mangueira no dreno.

Mangueira de drenaje 



Certifique-se de que a mangueira está segura e que não há vazamentos, 
certificando-se de que não haja dobras que impeçam o fluxo de água. Nunca 
coloque a mangueira para cima.

Quando o nível de água na bandeja inferior atinge um nível pré-determinado, 
o display digital mostra “P1” e a luz indicadora de ÁGUA CHEIA acende. Para 
limpar esse código de erro, mova cuidadosamente a unidade para um local 
de drenagem, remova o bujão de drenagem inferior e deixe a água escoar. 
Reinstale o bujão de drenagem e reinicie a máquina até que o símbolo P1 
desapareça. Se o erro persistir, chame o atendimento técnico.

Seu equipamento possui um painel de controle semelhante à imagem a 
seguir:

Indicador TEMP
No modo de resfriamento ou aquecimento, quando o botão + ou - é pressio-
nado, a temperatura definida é ajustada e exibida.

O display pode usar como padrão a temperatura ambiente ou a temperatura 
de ajuste do termostato. Caso seu equipamento exiba a temperatura 
ambiente por default, ao ajustar a temperatura do termostato, o display 
piscará por 5 segundos e a seguir mostrará novamente a temperatura 
ambiente.

Botão de ligado e desligado

Pressione o botão TIMER para definir esta função, em seguida acerte 
o tempo com os botões + e - Quando o equipamento é ligado, o 
Timer está programado para desligar o equipamento. Quando o 
equipamento está desligado, o Timer é configurado para ligar o 
equipamento. O cronômetro funciona como uma contagem regressi-
va.

MONTAGEM DO DUTO DE EXAUSTÃO PARA SAÍDA DE AR AO EXTERIOR
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MODO DE UTILIZAÇÃO 

Indicador TEMP

F
C

HIGH

LOW

MID

COOL

DRY

FAN

HEAT

TIMER

SLEEP

WATER
FULL

POWER

123456



A função SWING só pode ser selecionada no controle remoto e não no 
painel de controle.

As outras funções são operadas a partir do controle remoto da mesma 
forma que a partir do painel de controle.

• Leia atentamente as "instruções" para um uso seguro e correto do ar 
condicionado.

• Guarde o manual de "instruções", pois pode
ser necessário para referência a qualquer momento.
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Ao pressionar este botão o equipamento irá operar no modo SLEEP 
por 10 horas e depois voltará às configurações anteriores. Na 
função SLEEP o equipamento reduz o nível de ruído para que você 
possa dormir com mais conforto.

Com este botão você pode selecionar o modo em que o equipa-
mento funciona      Pressionar o botão mudará o modo sequencial-
mente seguindo o
próximo pedido:

Com este botão você pode selecionar a velocidade da ventoinha do 
equipamento, pressionando o botão o modo mudará sequencial-
mente na seguinte ordem:

FUNCIONAMENTO

INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO 

COOL     DRY      FAN      HEAT

LOW        MID        HIGH
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a. Quando o ar condicionado está desligado, pressione o botão “TIMER” 
(“TEMPORIZADOR”) para estabelecer um tempo para ligar o equipamento de 
ar condicionado. Pressione o botão “+” ou “-” para ajustar a hora e pressione 
o botão “TIMER” (“TEMPORIZADOR”) de novo para confirmar.
b. Quando o ar condicionado estiver ligado, pressione o botão “TIMER” 
(“TEMPORIZADOR”)
para estabelecer um tempo para desligar o ar condicionado. Pressione o 
botão “+” ou “-” para ajustar a hora e pressione o botão “TIMER” (“TEMPORI-
ZADOR”) de novo para confirmar.
c. Depois de ajustar a hora, pressione o botão “TIMER” (“TEMPORIZADOR”) 
de novo para cancelar o tempo estabelecido.
Nota: Depois de ajustar a hora, pressione o botão “TIMER” (“TEMPORIZA-
DOR”) de novo para confirmar dentro de 5 segundos. Se não há atividade em 
5 segundos, o equipamento de ar condicionado confirmará o tempo automa-
ticamente. Pressionar o botão “TIMER” (“TEMPORIZADOR”) depois de 
confirmar o tempo cancelará o tempo estabelecido.

5. Botão “SLEEP” (“DORMIR”)
a. No modo de operação, pressione o botão “SLEEP” (“DORMIR”) para entrar 
no modo de suspensão inteligente de 10 horas. Depois de 10 horas, o 
aparelho de ar condicionado sairá do modo de suspensão e se restaurará ao 
modo anterior.
b. No modo de suspensão, pressione “SLEEP” (“DORMIR”) de novo, ou pres-
sione “MODE” (“MODO”) ou “ON/OFF” (“LIGAR/DESLIGAR”) para sair do 
modo de suspensão.
Nota: O modo de suspensão não pode iniciar no modo de ventilação.

1. Botão “ON/OFF” (“LIGAR/DESLI-
GAR”) Pressione o botão “ON/OFF” 
(“LIGAR/DESLIGAR”) para ligar ou 
desligar o aparelho de ar condiciona-
do.

2. Botão “SPEED” (“VELOCIDADE”) 
Pressione o botão “SPEED” (“VELO-
CIDADE”) para ajustar a velocidade 
do vento (BAIXA, MÉDIA, OU ALTA).

3. Botão “SWING” (“OSCILAR”)
Pressione o botão “SWING” (“OSCI-
LAR”) para ativar ou desativar a 
função de oscilação.

4. Botão “TIMER” (“TEMPORIZA-
DOR”)

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES
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6. Botão “+” e “-”
Pressione “+” e “-” para regular a temperatura (a unidade é de 1 °C) e ajustar 
a hora (a unidade é de 1 hora). A temperatura varia de 16 °C a 32 °C, e o 
tempo varia de 1 hora a 24 horas.

7. Botão “FAN” (“VENTILADOR”)
Pressione “FAN” (“VENTILADOR”) para iniciar o modo de ventilação. Neste 
modo somente realiza uma circulação de ar, não esfria ou aquece.

8. Botão “HEAT” (“AQUECIMENTO”)
Pressione “HEAT” (“AQUECIMENTO”) para iniciar o modo de aquecimento.

9. Botão “COOL” (“RESFRIAR”)
Pressione “COOL” (“RESFRIAR”) para iniciar o modo de resfriamento.

10. Botão “DRY” (“SECAR”)

1. Deslize para abrir a tampa de acordo com a direção indicada pela ponta 
da flecha.
2. Instale a pilha de botão (CR2032/3V). Assegure-se de que o polo positivo 
esté para cima.
3. Volte a colocar a tampa.

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

COLOCAÇÃO DAS PILHAS 



USO
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ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO 

1. Aponte o controle remoto para o receptor no aparelho de ar condicionado.
2. O controle remoto deve estar dentro de 8 metros de distância do receptor.
3. Que não tenha obstáculos entre controle remoto e o receptor.
4. Não deixe cair ou jogue o controle remoto.
5. Não coloque o controle remoto sob luz solar forte ou aparelhos de aqueci-
mento ou outras fontes de calor.
6. Utilize as baterias de botão (CR2032/3V)
7. Remova a bateria do controle remoto quando não estiver em uso por um 
longo tempo.
8. Quando o som de operação não pode ser ouvido dentro da unidade ou o 
símbolo de transmissão na tela não pisca, a bateria necessita ser substituída.
9. Se a reinicialização ocorrer pressionando o botão no controle remoto, a 
energia elétrica está fraca e você precisa substituir a bateria.
10. Baterias esgotadas devem ser descartadas de maneira adequada.

NOTA: A imagem mostra um controle remoto geral, que contém quase todos 
os botões de função. Eles podem ser ligeiramente diferentes do item que 
você tem (depende do modelo)

• Selecione um local adequado, certifique-se de que a unidade esteja perto 
de uma tomada elétrica.
• Instale o duto para saída de ar para o exterior e o adaptador para janela ou 
parede.

MODO DE AQUECIMENTO ou REFRIGERAÇÃO
• Selecione o modo desejado HEAT (Aquecimento) ou COOL (Refrigeração).
• Pressione os botões “+” ou “ - ” para ajustar a temperatura do termostato 
desejada (temperatura que o equipamento manterá o ambiente).
• Pressione o botão FAN (Ventilador) para selecionar a velocidade do ventila-
dor.

MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO (DRY)
• Selecione o modo DRY
• O ventilador funcionará a uma velocidade fixa neste modo de operação.
• Feche as janelas e as portas para obter o melhor efeito de desumidificação.
• A temperatura de ajuste e a velocidade do ventilador não podem ser ajusta-
das se a temperatura de ajuste é de 25 °C e a velocidade do ventilador é 
baixa.

MODO DE VENTILAÇÃO
• Selecione o modo FAN
• Pressione o botão FAN para selecionar a velocidade do ventilador.
• Não é possível selecionar uma temperatura neste modo.



PROBLEMA

O equipamento não liga

O equipamento liga, mas 
não começa a climatizar.

O equipamento sopra 
mas não resfria (ou 
aquece) o suficiente.

O equipamento emite 
ruídos ou vibração

SOLUÇÃO

Experimente uma tomada diferente, verifique se 
o fusível está queimado. Talvez não tenham se 
passado mais de 4 minutos desde que ele foi 
desligado, você precisa esperar pelo menos 4 
minutos para ligá-lo novamente.

No modo refrigeração a temperatura ambiente 
é inferior à temperatura do termostato. Deve 
modificar a temperatura do termostato (no 
modo aquecimento é  similar).

Certifique que os filtros estejam limpos, verifi-
que se não tem objetos bloqueando a entrada 
de ar, verifique se o tamanho da área é adequa-
da para a capacidade do equipamento.

Certifique que o piso esteja bem nivelado e que 
todas as rodas estejam bem apoiadas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Caso o equipamento apresente algum defeito não descrito nesta lista, entre 
em contato com um serviço técnico especializado. Não intervenha no equipa-
mento. Intervir no equipamento causará a perda da garantia.
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Preocupar-se em limpar a parte externa do equipamento e evitar o acúmulo 
de sujeira no filtro, a cada 4 meses.

Para limpar o equipamento, você deve primeiro desligá-lo. Para limpar o filtro 
proceda de acordo com as seguintes instruções:

Remova a grade de entrada de ar superior e a grade de entrada de ar inferior 
respectivamente, retire o filtro de ar superior (1) e o filtro de ar inferior (2) 
conforme mostrado na Fig.1 e Fig.2.

1

2

Fig.1 Fig.2
1

2
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Use um aspirador de pó ou água para enxaguar o filtro e, se o filtro estiver 
muito sujo (por exemplo, sujeira gordurosa), limpe com água morna 
(abaixo de 40 ° C) com detergente neutro dissolvido e, em seguida, 
coloque o filtro na sombra para secar.

Reinstale o filtro seco na ordem inversa da remoção. Coloque a tampa do 
filtro de volta no lugar.

Se você não usar a unidade por um longo período, remova a tampa de 
borracha para drenar a água de dentro.

A MANUTENÇÃO ANUAL DEVE SER REALIZADA POR UM SERVIÇO 
TÉCNICO AUTORIZADO.
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CÓDIGOS DE ERRO

A tabela a seguir mostra os códigos de erro que serão mostrados no display 
digital em caso de erro e as soluções.

Luz indicadora
de código de
falha

E1

E2

E3

P1

Descrição de falha

Desempenho anormal
sensor de temperatura
do ambiente.

Desempenho anormal
sensor de temperatura
bobina do evaporador.

Desempenho anormal
sensor de temperatura
bobina condensadora.

Bandeja condensada
de fundo cheia de água

Causa da falha

Desconecte e conecte a unida-
de, se o erro se repetir, entre 
em contato com o serviço 
técnico, para substituição do 
sensor.

Desconecte e conecte a unida-
de, se o erro se repetir, entre 
em contato com o serviço 
técnico, para substituição do 
sensor.

Desconecte e conecte a unida-
de, se o erro se repetir, entre 
em contato com o serviço 
técnico, para substituição do 
sensor.

Conecte a mangueira de 
drenagem e esvaziar a água 
coletada. Se a proteção for 
repetida, entre em contato com 
o serviço técnico para verificar 
a bomba de condensado.

Proteção de equipamento portátil e códigos de erro
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INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÍON DE PRATA 

Para instalar o filtro de íons de prata em seu ar condicionado, você deve 
primeiro desconectá-lo e proceder de acordo com as seguintes instruções:
Remova respectivamente a grade superior da entrada de ar, retire o filtro de 
ar parte superior (1) conforme ilustrado na Fig. 1.

Coloque o filtro de íon de prata na grade superior na cavidade atribuída, 
conforme mostrado na Fig. 2.

Retorne o filtro à posição inicial.

Fig.1

Fig.2
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NOTAS
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CERTIFICADO DE GARANTIA

N° de série do equipamento:   __________________________

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA GARANTIA
Adquiriu um produto da marca Rheem, pelo qual garantimos o seu adequado desempenho em 
condições normais e de acordo com as estipulações indicadas. Este certificado só é válido se 
vier acompanhado do documento de compra emitido pelo nosso distribuidor comercial. Caso 
necessite de assistência técnica ou consulta, ligue para no telefone (11) 3025-0707, pelo 
e-mail: contato@rheem.com.br ou pelo site www.rheem.com.br  e, quando aplicável, apresen-
te este certificado juntamente com o respectivo documento de compra.

IMPORTANTE
A Rheem do Brasil concede, pelo período de 09(nove) meses (garantia contratual), além da 
garantia legal de 03(três meses), totalizando um período de 12(doze) meses (01 ANO) de 
garantia, a contar da data da emissão da Nota Fiscal de compra, para o reparo e/ou substi-
tuição do presente equipamento, e respectivos componentes, no caso de defeitos de material 
ou de fabricação, constatado por um Serviço Autorizado e/ou Credenciado da Rheem do 
Brasil.

Quais são as responsabilidades do usuário?
Ler e seguir as instruções do pressente manual de uso e manutenção. 
Guarde a nota fiscal de compra ou cupom fiscal de compra e o comprovante de entrega, se 
aplicável, uma vez que são necessários para comprovar a validade da garantia.
Apresentar cópia da nota fiscal ou ordem de serviço da empresa que efetuou a instalação 
da unidade.

PROCEDIMENTOS E CASOS NÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA
Seguem casos que não correspondem a defeitos de fabricação, ou seja, atribuíveis ao produto 
e que, portanto, não serão cobertos pela garantia.

1. Manutenção anual especificada no manual do usuário. Essa manutenção tem um custo.
2. Serviço doméstico para ensinar a operação.
3. Revisões da operação ou instalações.
4. Problemas causados por instalação incorreta.
5. Instalações elétricas deficientes e / ou instalações elétricas insuficientes para as especifi-
cações técnicas do produto.
6. Se os defeitos alegados tiverem sido originados, no uso indevido, ou pela intervenção de 
pessoal NÃO autorizado pela Rheem.
7. Falhas atribuíveis à falta de manutenção.

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL RHEEM
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CERTIFICADO DE GARANTIA

8. Danos, mau funcionamento ou falhas resultantes da operação com componentes modifica-
dos, alterados ou não aprovados.
9. Se o produto foi instalado incorretamente, em locais abertos e / ou altamente corrosivos que 
deterioraram os componentes e, portanto, causam o mau funcionamento do aparelho.
10. Dano, mau funcionamento ou falha resultante de abuso, acidente, incêndio, inundação, 
congelamento, raio, força maior e semelhantes.
11. Qualquer outro dano não atribuível ao dispositivo.

Para identificar um Serviço Autorizado que faz parte da rede de assistência técnica da Rheem 
do Brasil, mais próximo de sua região e/ou de sua preferência, entre na página eletrônica na 
internet da Rheem do Brasil (www.rheem.com.br) ou ligue no telefone (11) 3025-0707 ou pelo 
e-mail: contato@rheem.com.br .

DADOS DA COMPRA E INSTALAÇÃO: 

Nota Fiscal Nº:__________________________________Data:_____/______/______
Revendedor:___________________________________________________________
Produto/Modelo:________________________________________________________
Nº de Série:______________________Data da instalação:______/______/________

Declaro ter instalado o aparelho conforme descrito
no Manual de Instalação: _______________________________________________
Nome do Instalador:____________________________________________________
Tel. do instalador: ( ___ ) __________________________________________________
Data da Instalação: ______ /_______ /________

Carimbo do instalador:

Declaro estar ciente dos termos e condições previstos no presente certificado:

PROPRIETÁRIO:_______________________________________________________

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL RHEEM


