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Atenção: Quando instalar o tubo de drenagem não será         
possível deslizar o tanque fora do dispositivo. Remova o         
tubo de drenagem antes de tentar deslizar o tanque para          
fora do equipamento. 
Atenção - risco de transbordar: O fecho automático        
será contornado quando se fixar o tubo de drenagem. 
Certifique-se de utilizar um recipiente grande o suficiente        
(balde) e efetue inspecções regulares. 
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
Modo diurno / nocturno: A luz do tanque pode ser          
reduzida movendo o botão do modo nocturno para a         
direita. Este botão está localizado por cima do        
equipamento, na parte frontal. 

 
Modo de Inverno / modo normal: O modo de Inverno          
pode ser utilizado em ambientes frios para um melhor         
desempenho e pode ser activado deslizando o botão na         
parte de trás do dispositivo. Só é aconselhado utilizar o          
modo de Inverno quando a temperatura ambiente é        
<15ºC. Utilize o modo normal quando a temperatura for         
>15ºC. A utilização do modo de inverno a temperaturas         
>15 ºC irá diminuir o seu desempenho. 
 
ELIMINAÇÃO DO DISPOSITIVO 

 
Não elimine aparelhos eléctricos    
como lixo municipal não    
separado. Utilize a devida    
recolha selectiva nas devidas    
instalações. Contacte as   
instituições locais para obter    
informações sobre os sistemas    
de recolha disponíveis. Se os     
aparelhos eléctricos forem   
depositados em aterros ou    
lixeiras, as substâncias   

perigosas pode vazar para as águas subterrâneas e        
entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e         
bem estar. Ao substituir aparelhos antigos por novos, o         
retalhista é legalmente obrigado a recolher o equipamento        
antigo para eliminação de forma gratuita.  
 

 
 

LIMPEZA DO DISPOSITIVO 
Se necessário, limpe o exterior do aparelho com um pano          
ligeiramente humedecido.  

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS  
A InnoGoods BV fornece garantia de 2 anos        
(CSTV-1000EU) contra defeitos de material e de       
fabrico após a compra inicial. Caso sejam encontradas        
falhas materiais ou de fabrico, a InnoGoods       
compromete-se a reparar ou substituir o dispositivo por        
um produto semelhante ou com características      
superiores. Danos causados ao dispositivo devido a       
qualquer forma de negligência, acidente, falta de       
limpeza e manutenção, ou outra utilização ou abuso        
que possa ser razoavelmente considerada estar em       
conflito com as instruções descritas nestas instruções,       
não estão abrangidas por esta garantia. 
Além disso, aplicam-se disposições legais no que       
respeita a compras de consumidores. Em caso de        
falha, aconselhamos devolver o produto juntamente      
com factura de compra na loja onde o adquiriu. 
Quando o defeito no dispositivo for causado por        
qualquer outra coisa que não seja defeito de material         
ou de fabrico, poderemos ser cobrados pelos custos        
de análise e reparação. 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
O dispositivo não liga. Qual pode ser a causa? 
- Verificar se o adaptador AC-DC está correctamente        
instalado. 
- Verificar se o tanque está correctamente instalado.        
Deslize o tanque para fora e empurre-o de volta para          
dentro. 
Esvaziei o tanque, mas a luz do tanque ainda está          
vermelha. O que devo fazer? 
- Por favor, retire o tanque para fora do dispositivo. Irá           
reparar num flutuador branco no compartimento      
cilíndrico situado ao lado da tampa de drenagem. Por         
favor, despeje toda a água deste compartimento. 
- Verifique se o tanque está correctamente instalado.        
Deslize o tanque para fora e empurre-o de volta para          
dentro. 
- O flutuador pode estar preso. Deslize o tanque para          
fora e empurre para baixo o cilindro no lado superior          
direito do tanque. 
O meu Vida (CSTV-1000EU) recolhe menos de 250        
ml de água por dia. Está defeituoso? 
Não, provavelmente está tudo ok. O desempenho de        
um desumidificador depende da quantidade de água       
no ar. Quanto mais alto a temperatura do ar, mais          
água se encontra no ar (humidade relativa do ar). Em          
temperaturas mais elevadas, o dispositivo precisa de       
trabalhar muito mais, e tem de remover mais humidade         
para diminuir a humidade relativa. Numa sala mais fria,         
há simplesmente menos água para capturar, e o        
tanque irá encher-se mais lentamente. 
O meu Vida (CSTV-1000EU) não parece ter grande        
efeito. Está partido? 
- A água está a ser recolhida no aquário? 
- O modo normal / modo de Inverno encontra-se na          
posição correcta? 
- Este dispositivo foi concebido para absorver       
gradualmente a humidade (máx. 250 ml/dia).  
- Deixou passar algum tempo? É necessário deixar o         
equipamento a trabalhar durante algum tempo para       
remover a humidade já presente num espaço fechado. 
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CONTACT/SERVICE: InnoGoods BV PO Box     
81180 NL-3009 GD Rotterdam The Netherlands      
Rivium 2e str. 40 NL-2909 LG Capelle a/d IJssel +49          
20 514 051790 +31 88 995 1000 www.pingi.com 
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SEGURANÇA - GERAL 
Este aparelho deve ser utilizado como descrito nas        
instruções que o acompanha. Apenas para uso       
doméstico, em interiores. Este aparelho pode ser utilizado        
por crianças a partir dos 8 anos de idade, e pessoas com            
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou       
com falta de experiência, se lhes tiver sido dada         
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho        
de uma forma segura, e se compreender os perigos         
envolvidos. Manter o aparelho fora do alcance de crianças         
pequenas. As crianças não devem brincar com o aparelho         
ou os seus acessórios. Operações de manutenção e        
limpeza não devem ser realizadas por crianças, a menos         
que tenham mais de 8 anos, e se estão sobre supervisão. 
Este aparelho contém pequenas peças que podem causar        
asfixia. As crianças com menos de 3 anos devem ser          
mantidas afastadas, a menos que continuamente      
supervisionadas. 

ATENÇÃO - Os sacos e embalagens de plástico        
utilizados para embrulhar este aparelho podem ser       
perigosos. Para evitar o risco de asfixia, manter estes         
sacos fora do alcance de bebés e crianças. Estes sacos          
não são brinquedos. Certifique-se de que todos os        
materiais da embalagem e quaisquer etiquetas      
promocionais ou autocolantes são removidos do aparelho       
antes de efectuar a primeira utilização. Aviso importante        
sobre a perfuração nas paredes! Antes de perfurar,        
certifique-se de que não existem linhas de gás, água ou          
eléctricas na área onde irá estar a perfurar. Deve ser          
instalado por uma pessoa qualificada. É essencial que        
tenha conhecimento da qualidade da parede, uma vez        
que os acessórios incluídos não são adequado para todos         
os tipos de paredes. Pergunte ao seu fornecedor sobre         
parafusos e porcas adequados para a respectiva parede.        
O fabricante não assume qualquer responsabilidade por       
porcas instaladas incorretamente na parede e todos os        
danos resultantes. 
 
SEGURANÇA - FUNCIONAMENTO 
Inspeccionar sempre o aparelho e o adaptador de        
corrente AC-DC antes de o utilizar de forma a poder          
detectar sinais perceptíveis de danos. Não utilizar se        
estiverem danificados ou tiverem caído. Em caso de        
danos, ou se o aparelho desenvolver uma avaria, contacte         
um electricista qualificado. 
Certifique-se de que o abastecimento de electricidade       
corresponde à voltagem indicada na etiqueta do       
adaptador de energia. 
Utilizar apenas o adaptador de alimentação original       
AC-DC que veio com o dispositivo. 
Não utilizar este aparelho se o adaptador estiver        
danificado. 
Desligar o adaptador de energia AC-DC da rede eléctrica         
quando não estiver a utilizar e antes de o limpar. Para           
desligar a ficha, puxe o adaptador da tomada de         
alimentação. 
Colocar sempre o aparelho na posição vertical sobre uma         
superfície seca e nivelada. 
Para proteger contra incêndio, choque eléctrico ou       
ferimentos pessoais, não mergulhe o cabo, adaptador ou        
dispositivo em água ou outros líquidos. 

Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas         
antes de retirar o adaptador de corrente AC-DC da         
tomada de rede eléctrica. Para evitar ferimentos ou um         
possível incêndio, não cubra o aparelho quando em uso. 
Não ligar este aparelho a um temporizador externo ou a          
um sistema de controlo remoto. 
Um cabo de extensão pode ser utilizado por precaução. A          
potência eléctrica do cabo deve ser pelo menos tão         
elevada como a do adaptador de corrente AC-DC. Não         
permitir que o cabo penda sobre a borda da bancada,          
nem tocar em quaisquer superfícies quentes. 
Colocar o dispositivo afastado de outros objectos num        
espaço aberto com bom fluxo de ar, para permitir uma          
ventilação suficiente. Assegurar-se de que nenhum      
objecto bloqueie os ventiladores. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CSTV-1000EU 
 

ADAPTADOR AC-DC ENTRADA 100-240VAC 
50/60Hz 

ADAPTADOR AC-DC SAÍDA NOMINAL - DC 9V, 2A 

CONSUMO DE ENERGIA DO APARELHO - 18 W 

ABSORÇÃO MÁX. / DIA (32°C, RH 90%) - 250cc 

ÁREA DE COBERTURA RECOMENDADA MÁX. - 
30m2 

VOLUME DO TANQUE - 1000ML 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (MODO 
NORMAL) - 15°C~45°C 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (MODO DE 
INVERNO) - 10°C~15°C 

TAMANHO DO DISPOSITIVO: - 180 x 225 x 108 mm 

TAMANHO DO DISPOSITIVO COM MONTAGEM DE 
PAREDE: -180 x 275 x 110 mm 
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CONTEÚDO DA CAIXA 
 

 

 

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS 

 
UTILIZAÇÃO PRETENDIDA 
O seu novo conjunto desumidificador Pingi Vida       
(CSTV-1000EU) é adequado para desumidificar espaços      
interiores fechados. O aparelho é alimentado pelo       
adaptador AC-DC de 9V que é fornecido com o aparelho.          
O adaptador de energia funciona a 100-240V, 50/60Hz.        
Não tente ligar o dispositivo ou o adaptador de corrente a           
outras fontes. Por favor, siga sempre as instruções de         
segurança contidas neste manual. Guarde este manual de        
instruções num lugar seguro, para que esteja disponível        
sempre que necessitar. Este produto está em       
conformidade com os regulamentos, nacionais e      
europeus. Nunca tente fazer modificações técnicas a este        
dispositivo. Não nos responsabilizamos por acidentes ou       
danos resultantes do não cumprimento destas instruções       
de funcionamento e segurança. 
 
FUNÇÃO E APLICAÇÃO 
O conjunto desumidificador Pingi Vida (CSTV-1000EU) foi       
desenvolvido de forma compacta pelo que captura o        
excesso de humidade em espaços interiores. Este       
produto é idealmente adequado para espaços interiores       
não ventilados. A humidade captada é recolhida no        
tanque integrado. 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE COMEÇAR 
Leia atentamente as instruções de segurança na       
primeira página deste manual antes de começar. 
 
MONTAGEM NA PAREDE 

 
Este conjunto vem com um suporte de parede        
incluído, modelo VSB-1S. A utilização do suporte de        
parede é opcional - o aparelho também pode ser         
utilizado sem ele. 
Para utilizar o suporte de parede, este necessita de ser          
instalado com segurança numa superfície vertical através       
de 3 parafusos. 
1. Selecione uma superfície vertical que proporcione       
distância suficiente para o suporte de parede e outros         
objectos. 
2. Importante: Certifique-se de que o cabo adaptador de         
corrente chega facilmente a uma tomada de parede        
próxima antes de instalar o suporte de parede. 

 
3. Verifique se o suporte de parede está bem suspenso na           
posição vertical. Utilize um nivelador, se necessário, para        
garantir que fica pendurado o mais direito possível.        
Utilizar uma chave de fendas para instalar os parafusos. 

 
4. Antes de colocar o aparelho no suporte de parede:          
Empurre o conector DC do adaptador através da abertura         
por debaixo do suporte de parede. Caso queira, pode         
fazer o mesmo com o tubo de drenagem do lado          
esquerdo. 
5. Ligue o conector DC ao dispositivo. CAso pretenda,         
pode fixar o tubo de drenagem ao dispositivo. Coloque o          
aparelho no suporte e certificar-se de que está        
devidamente afixado. 
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OPERAÇÃO 
Ligado: O dispositivo pode ser ligado premindo o botão         
de ligar na parte da frente do dispositivo. O botão de ligar            
irá acender-se com uma cor azul. A luz azul do tanque           
também será activada. O aparelho está agora a recolher a          
humidade do ar ambiente.  
Tanque cheio: Este aparelho tem uma função que se         
desliga de forma automática. Quando o tanque estiver        
quase cheio, a luz do tanque irá mudar de cor para           
vermelho e a luz do botão de ligar irá diminuir. 

 
 
ESVAZIAR O TANQUE 
Este dispositivo tem um tanque com capacidade       
aproximadamente de 1000ml. Quando o tanque está       
quase cheio, o aparelho irá se desligar automaticamente        
as suas funções desumidificantes e a luz do tanque         
mudará para vermelho. A pequena tampa marcada com        
"DRAIN TANK" localizada no topo do tanque pode agora         
ser removida. Esvazie o tanque, por exemplo, para dentro         
de uma bacia de cozinha. Depois de esvaziar o tanque,          
este pode ser substituído. O dispositivo pode agora ser         
ligado novamente. 

 
 
DRENAGEM 24/7 
Este aparelho vem com uma conveniente opção de        
drenagem 24/7. Pode afixar um tubo de drenagem com         
diâmetro de 10mm ao tanque e qualquer água recolhida         
irá fluir para fora através do tubo de drenagem. Pode          
pendurar a outra extremidade do tubo, por exemplo, num         
balde grande. Assim já não terá de esvaziar o tanque. 
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