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Obrigado por adquirir a Cortina de Ar Gallant, um produto
desenvolvido para gerar maior conforto em seu lar aliado a qualidade,
segurança, eﬁciência e inovação.
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1. Introdução

Parabéns, você adquiriu um produto que é resultado do conhecimento que a
23 anos desenvolve o Grupo Infoar.
A Gallant chega ao mercado de eletrodomésticos e refrigeração para trazer
mais qualidade e soﬁsticação ao seu negócio e lar.
Uma linha inteligente de ares condicionados, coifas, cooktops, fornos, microondas, adegas, cortina de ar, suportes e refrigeradores industriais.
Este manual de instruções contém informações importantes, incluindo
pontos de segurança, conservação e instalação, que lhe permitirá desfrutar
ao máximo o aparelho. Por favor, mantenha-o em um lugar seguro para que
ele ﬁque facilmente disponível para consulta futura, para você ou qualquer
pessoa que não esteja familiarizada com o funcionamento deste aparelho.
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2. Recomendações de segurança

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de
conscientização e bom senso, apresentamos neste manual uma série de
cuidados a serem tomados na utilização da cortina de ar Gallant.
Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de riscos
envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se
necessário o bom senso do usuário.
Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecer no
manual dê atenção especial às instruções dadas.

Leia o manual antes de utilizar o seu produto Gallant pela primeira vez.
Caso necessite, temos também um departamento de Assistência Técnica
sempre disponível para lhe atender.

2.1 Símbolos e advertências utilizadas neste manual
Nota:
O símbolo ao lado e a palavra Nota indica pontos de interesse especial para
manutenção ou operação mais eﬁcientes. A não observância destas
recomendações pode acarretar na perda de rendimento, diminuição da vida
útil e até danos ao produto.
Atenção!
O símbolo ao lado e a palavra Atenção! identiﬁcam instruções que, se não
observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de
consequência imprevisíveis.

Encontram-se localizados em seu aparelho alguns decais com advertência
(alertas) e/ou orientações técnicas que envolvem segurança.

Nota:
Obedeça e jamais descarte estes decais:
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3. Conhecendo a sua cortina de ar

Nossas cortinas de ar foram desenvolvidas para você que gosta e se
preocupa em uma maior eﬁciência dos seus aparelhos de ar condicionado.
Os motores são bobinados com cobre que proporciona uma maior
durabilidade e eﬁciência.

Entrada de Ar

Compacta, silenciosa e econômica.
Todas nossas cortinas foram projetadas para alimentação elétrica de 220 V
monofásico.

Receptor Controle Remoto
ou
Botão Liga / Desliga

Aletas de saída de Ar

Indicador velocidade alta
Indicador velocidade baixa

Indicador Ligado

Receptor de sinais

VELOCIDADE

LIGA/DESLIGA

Tecla de Liga/Desliga
Tecla de Velocidade
LIGADO ALTO

LIGA / DESLIGA

Atenção!
A utilização do produto em desacordo com as orientações deste manual
acarreta na perda da garantia.

Tecla de Liga / Desliga

BAIXO

RECEPTOR
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4. Precauções e instruções de segurança

1. Sacos plásticos, grampos e demais invólucros e materiais de embalagem
devem ﬁcar longe do alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de
asﬁxia e outros acidentes que tais tipos de resíduos possam provocar, quando
usados como brinquedo.
2. Certiﬁque-se que as tomadas a serem utilizadas estejam em bom estado e
evite usar extensões, tomadas múltiplas e/ou adaptadores. Uso de acessórios
pode prejudicar o aparelho, além do risco de ocasionar acidentes elétricos.
3. Não ligue a cortina de ar se o cabo de alimentação estiver daniﬁcado. Quando
isso acontecer, procure uma Assistência Técnica Autorizada para a troca.
Como o cabo de alimentação é normatizado pelo INMETRO, ele deverá ser
substituído por um conjunto fornecido pelo fabricante ou pela Assistência
Técnica Autorizada.
Atenção!
Para reduzir e evitar riscos de incêndio, choques elétricos e/ou
acidentes quando estiver instalando e/ou usando a sua cortina
de ar, siga estas precauções básicas.

11. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa 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.
12. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que nao
estejam brincando com o aparelho.

Nota!
Antes de conecta-lo a corrente
elétrica, desenrole todo o cabo de
força.

13. Nunca limpe o aparelho com líquidos inﬂamáveis ou abrasivos. Além de risco
de incendido e explosões, irá afetar a pintura e as peças plásticas de sua cortina
de ar. Use sempre um pano levemente umedecido no corpo de sua cortina de ar
externamente ou internamente.

5. Nunca permita que o cabo de alimentação ou o plugue entrem em contato
com superfícies quentes ou cortantes.

14. Se a cortina de ar sofrer uma queda e/ou apresentar problemas de
funcionamento, acione a Assistência Técnica Autorizada Gallant. Em hipótese
alguma tente desmontar e reparar cortina de ar. Toda a substituição de alguma
peça daniﬁcada deve ser realizada somente através do serviço autorizado
Gallant.

6. Nunca desligue a cortina de ar puxando o cabo de alimentação.

15. Nunca utilize o cabo de alimentação para puxar e tracionar sua cortina de ar.

4. Não submergir o cabo de alimentação e o plugue em água ou outro líquido.

7. Segure ﬁrmemente o plugue e então puxe para desconectar.
8.Sempre desconecte a cortina de ar da rede elétrica para limpeza ou reparos,
retirando completamente o plugue da tomada.
9. Este é um aparelho certiﬁcado e como tal, o cabo de alimentação está
equipado com plugue de 03 pinos, em acordo com o padrão brasileiro previsto
na norma NBR 14136, sendo o terceiro pino o de aterramento. A ﬁnalidade
deste sistema é minimizar a possibilidade de curtos-circuitos e choques
elétricos. Nunca remova o pino terra do plugue, procure adequar sua tomada
para conectar o mesmo.
10. Produtos inﬂamáveis, tais como latas de aerossol com um propulsor, nunca
devem ser armazenados no interior ou próximos da cortina de ar, pois os
vapores podem causar incêndio ou explosão.
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5. Precauções especíﬁcas para seu aparelho
Nota!

Atenção!

Esta cortina de ar é projetada para uso doméstico, interno e não
comercial.

Leia e siga todas as instruções contidas neste manual, antes de
usar a sua cortina de ar Gallant. Guarde o manual para futuras
referências.

1. Esta cortina de ar é projetada e fabricada para ser utilizada sobre as portas com
o ﬁm de criar uma barreira de ar, devendo ser utilizada somente para esta
ﬁnalidade especíﬁca.
2. Não use a cobertura de sua cortina de ar como local para armazenar outro
aparelho ou materiais. lembre-se que se trata de um equipamento eletrônico.
3. Quando acabar o ciclo de vida de sua cortina de ar e dispuser do aparelho, faça
o concientemente. Remova o motor e o circuito de acionamento do seu aparelho
e entregue o aparelho em local habilitado pelo órgão de meio ambiente do seu
município para descarte de produtos eletrônicos. Pratique sustentabilidade e
consciência ambiental.
4. A grade frontal devem limpos assim que estiverem obstruindo a sucção do
aparelho, caso não seja dada a devida manutenção seu aparelho pode queimar,
se preferir chame uma Assistência Técnica Autorizada para efetuar a limpeza.

Informações Importantes
A instalação de sua cortina de ar requer apenas que sejam
seguidas as instruções deste manual. Caso deseje, você pode
contratar nossa Rede de Serviços Autorizada. Recomendamos que
neste caso, seja feita uma consulta sobre preços e demais
condições através de nossa Rede de Serviços Autorizada.
Caso a instalação seja realizada pela nossa Rede de Serviços
Autorizada:
Ÿ

Tenha em mãos a Nota Fiscal para

Ÿ

Exija do instalador a ordem de serviço
responsabilidade.

que é o termo de

Nota!
Partes do seu equipamento podem ﬁcar quentes provenientes do
calor do fogo.

6. Instalando seu aparelho

4. Para instalar sua cortina de ar, utilize o passo a passo das páginas seguintes
deste manual.
5. A cortina de ar não será acionada automaticamente assim que conectar o
cabo de alimentação à tomada. Ela possui chave liga e desliga ou utilizando
seu controle remoto (não disponível em todas versões)

1. Após retirar sua cortina de ar de sua embalagem, certiﬁque-se que ela esteja
em boas condições. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa
Assistência Técnica ou nosso SAC.

6. Este é um produto que não deve ser utilizado ou instalado ao ar livre e em
locais com incidência direta da luz solar, assim como em circunstâncias de alta
umidade ou acessível à chuva.

2. Veriﬁque se foram recebidas todas
as partes que compõem este
produto: 01 aparelho e 01 manual de
instruções.

7. Ela também não foi projetada para instalar em garagens ou porões.

3. Veriﬁque a tensão da rede da sua
residência e de seu aparelho antes
de conectar à rede elétrica.

Aviso: não instalar os parafusos ou o dispositivo de ﬁxação de acordo
com estas instruções pode resultar em perigos elétricos.
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7. Instalação
O local de montagem e superfícies podem variar, mas em qualquer
caso certiﬁque-se de que a unidade esteja ﬁrmemente montada e
nivelada.
Ÿ

Se várias unidades estiverem sendo instaladas
continuamente, instale as placas de montagem em um
intervalo de 85-95 cm uns dos outros.

Ÿ

Se você estiver montando a cortina de ar em uma parede, deixe
uma lacuna de 55 cm ou mais do teto para a placa de
montagem.

Ÿ

Posicione a cortina de ar entre 1,50 e 3,0m de altura do chão

Corda de alimentação
Cortina de ar

I

50cm

Placa de suporte

Parafuso da placa do suporte

1-Desconecte o suporte da cortina de ar.
2- Alinhar e ﬁxar o suporte com parafusos e buchas 8mm (não
fornecida)

8. Manutenção

3-Encaixe a cortina de ar sobre o suporte.
A cortina de ar deve ser limpa quando estiver suja aproximadamente uma vez a cada três meses como uma regra geral.
Além disso, certiﬁque-se de limpar e testar a cortina de ar antes de
iniciar a operação no início das estações de verão e inverno.

Sempre desligue a alimentação antes de limpar a unidade.
4-Aperte os parafusos para ﬁxar a cortina no suporte.
Se houver sujeira no painel frontal, remova-a com um aspirador de pó. .
Ÿ

Ÿ

No caso de uma instalação normal (com a unidade montada
horizontalmente), instale-a de modo a que o ﬂuxo de ar esteja virado
para baixo.
Se houver uma parede no lado da cortina de ar, instale a placa de
montagem a 40 mm ou mais da parede. Caso contrário, o corpo da
cortina de ar vai bater na parede lateral e você não será capaz de
instalá-lo.

Não use os seguintes solventes para limpar a unidade:
Tinner, álcool, benzina, gasolina, querosene, pulverizadores de
aerossol, solventes alcalinos ou panos de limpeza com produtos
químicos (pode resultar deterioração da superfície ou descoloração).
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9. Advertência
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10. Cuidados
Não se pendure o se balance no produto. (Pode cair, resultando em lesão)

● Não toque nas peças móveis. (Você pode se machucar.)
● Não coloque os dedos ou os objetos nas portas de saída de ar ou nas
peças móveis durante a operação, pois isso é perigoso. (Você pode se
machucar.)
● Se a operação parar enquanto a alimentação ainda estiver ligada, não
toque o produto em nenhuma circunstância. (Existe o perigo de que a
unidade possa começar a operar novamente e causar ferimentos.
Existe também um perigo de choque elétrico).
● Não tente remodelação sob nenhuma circunstância. A montagem e o
reparo são permitidos apenas para pessoal de reparo qualiﬁcados.
(reparo por pessoal não qualiﬁcado pode causar incêndio, choque
elétrico e / ou lesão)

● Nunca use os produtos em banheiro ou em outro local com um excesso de
umidade (mais de 90% de UR).
(Choque elétrico ou incêndio podem ser causados).
● Use uma fonte de alimentação monofásica 220 ~ 240V, 60Hz.
(Se a fonte de alimentação errada for usada, pode causar incêndio ou choque
elétrico).
● Ao instalar a unidade principal, selecione um local suﬁcientemente forte e
instale a unidade com segurança.

● Não aplique ou respingue água no produto. (Pode ocorrer um curtocircuito ou choque elétrico).

(Caso contrário, a unidade pode cair, resultando em ferimento).

● Não use o produto onde ha área de combustão, pois seu equipamento
pode apagar as chamas e levar a intoxicação pelos gases liberados.

● Instale as peças de forma correta e segura. (Caso contrário a unidade pode
cair, resultando em ferimento).

● Ao passar a ﬁação do produto por dutos de metal, através de
revestimentos metálicos, revestimentos de madeira ou chapas
metálicas, tenha cuidado para que os ﬁos não entrem em contato
elétrico com de metal ou folhas de metal. (Pode ocorrer vazamento de
energia e choque elétrico).
● Antes de continuar com os trabalhos de manutenção, certiﬁque-se de
colocar o disjuntor da placa de alimentação na posição OFF. Além
disso, não execute o trabalho com as mãos molhadas. (Pode resultar
um choque elétrico ou ferimentos)
● Aterre o produto corretamente.
(Choque elétrico pode ser causado em caso de mau funcionamento ou
vazamento de energia).

● O trabalho de ﬁação deve ser realizado de forma segura e conﬁável.
(Conexões ruins ou erros nos trabalhos de ﬁação podem resultar em choque
elétrico ou incêndio).
● Durante a instalação e manutenção, use sempre luvas.
(Caso não use há risco de ferimento nas mãos).
● Se o produto não for utilizado por um longo período de tempo, certiﬁque-se de
que o disjuntor seja desligado.
(A deterioração no isolamento pode causar choque elétrico, vazamento de
energia ou incêndio).
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11. Diagrama Elétrico
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12. Modelos de aparelhos
GCa09MCC-Br220
GCa12MCC-Br220

900mm/1200mm/1500mm(com controle remoto)
Amarelo e Verde
Fio Terra
Preto (H) Preto (H)
Branco (L) Branco (L)

M

IR
remote

Marrom (L) Marrom (L)

Vermelho Vermelho control

220 V / 60 Hz

Plug
Azul (N)

Azul (N)

GCa18MCC-Br220
GCa20MCC-Br220

Azul

Capacitor

Amarelo

GCa15MCC-Br220

GCa09PCC-Br220
GCa12PCC-Br220
1800mm/2000mm( com controle remoto )

1

Preto(H)
Branco(L)
Vermelho

Preto(H)
Branco(L)

Preto(H)
Branco(L)
Vermelho

M

2

Vermelho

GCa15PCC-Br220
Amarelo e Verde
Fio Terra

Controle
Remoto
Infravermelho

M

Azul
Amarelo Capacitor

GCa09MSC-Br220

Marrom(L) Marrom(L)

Plugue
Azul (N)

220 V / 60 Hz

Azul(N)

GCa12MSC-Br220
GCa15MSC-Br220

Azul
Amarelo Capacitor

GCa18MSC-Br220
GCa20MSC-Br220

900mm/1200mm/1500mm(Seletor manual)
Amarelo e Verde
Fio Terra

M

Preto(H)

(1)

Branco(L)

Seletor
(2) Manual

Azul(N)

Marrom(L)

Plugue

220 V / 60 Hz

GCa12PSC-Br220

Azul (N)

GCa15PSC-Br220

Amarelo
Vermelho

GCa09PSC-Br220

Capacitor

900mm/1200mm/1500mm(seletor manual)
Amarelo e Verde
Fio Terra

M

1

Preto(H)

(1)

Branco (L)

Seletor
(2) Manual

Azul (N)

Marrom(L)

Plugue

220 V / 60 Hz

Azul (N)

Preto(H)

M

Branco(L)

2

Azul (N)
Amarelo
Vermelho

Capacitor
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13. Solução de problema
Antes de chamar a Assistência Técnica

Acende as luzes, mas
não aciona o motor.

a. O rolamento está
emperrada.
b. O motor está daniﬁcado.

a. O rotor está daniﬁcada.

Muita vibração

b. O motor do rotor não está
bem ﬁxado.
c. A unidade não está
corretamente nivelada na
parede.

O desempenho não é
satisfatório

Controle não
funciona.

Substituição ou
reparo da unidade por
pessoal qualiﬁcado.

a. Substituição ou
reparo da unidade por
pessoal qualiﬁcado.
b. Substituição ou
reparo da unidade por
pessoal qualiﬁcado.
c. Retire a unidade e
veriﬁque se o
aparelho esta
desnivelado.

Distância muito longa até o
chão

Posicione a cortina de
ar entre 1,50 e 3,0m de
altura do chão.

Bateria sem carga.

Substituir bateria.
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