
 

 

 

 

 

TERMOVENTILADOR 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
Modelo: DB-143

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
Obrigado por adquirir o nosso aparelho de aquecimento. Cada unidade é produzida para garantir 
segurança e confiabilidade antes do seu primeiro uso. Leia as instruções cuidadosamente e guarde para 
uma futura leitura. 

 
CUIDADOS IMPORTANTES 
 
Quando usa qualquer aplicação eléctrica, precauções básicas devem ser seguidas. Por favor leias as 
seguintes instruções pois são para o seu benefício e segurança: 
 

1. Certifique-se que a corrente eléctrica corresponde à do aparelho. 
2. Nunca obstrua ou bloqueie qualquer abertura do aquecedor. 
3. Use o aquecedor somente numa superfície plana. 
4. Desligue sempre a aplicação da corrente quando não em uso ou limpeza. 
5. Não deixe o aquecedor ligado sem supervisão. 
6. Nunca cubra o aquecedor, pode levar a risco de fogo. 
7. Mantenha a aplicação a uma distância de cerca de 90 cm de qualquer material combustível tais 

como mobílias, cortinados, lençóis, roupas ou papéis. 
8. Não use este aquecedor perto de banheiras, chuveiros ou piscinas. 
9. Não imersa o aquecedor com água ou permita que água entre em contacto com a ficha ou 

aparelho. 
10. Mantenha este aquecedor limpo. Não permita que objectos entrem na abertura de ventilação 

pois poderá causar choque eléctrico, incêndio ou danificar o aquecedor. 
11. Próxima supervisão é requerida quando a aplicação está em funcionamento ou perto de 

crianças. 
12. Nunca permita que o cabo de alimentação toque numa superfície molhada ou quente, se torça 

ou esteja ao alcance de crianças. 
13. Não use fora de casa. 
14. Não coloque perto de queimadores de gás eléctricos. 
15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fornecedor ou agente 

autorizado ou pessoa qualificada para evitar acidentes. 
16. Não use a aplicação para outra qualquer função a não que seja indicada no livro de instruções. 
17. Não coloque o aquecedor por baixo de uma tomada. 
18. Esta aplicação é só para uso doméstico. 
19. Não deixe o aquecedor ligado toda a noite. 
20. Enquanto limpa assegure-se que não usa um pano molhado ou água em qualquer parte da 

unidade, pois poderá causar curto-circuito e choque eléctrico. 
21. Não use esta unidade numa área em que água esteja presente. 
22. Assegure-se que o cabo de alimentação esteja colocado longe da frente do painel de 

aquecimento. 
 
 

NOTA: Em caso de super aquecimento da unidade, este aquecedor está equipado com um sistema de 

segurança contra super aquecimento ao qual desligará a unidade automaticamente (se a entrada de ar for 
bloqueada ou se a função de ventilação não produzir ar). Se o problema subsistir precisará de fazer o 
seguinte. 
Desligue a ficha da tomada por uns minutos. Assegure-se que o aquecedor não está coberto ou tenha 
algo a obstruir alguma parte da ventilação. Volte a ligar a ficha à tomada e ligue o aquecedor “ON”. 

 
BOTÕES/LOCALIZAÇÃO DAS PARTES 
 
1. Interruptor de controlo ON/OFF 
2. Grelha de saída de ar superior 
3. Grelha de saída de ar 
4. Saída de ar 
5. Cabo de alimentação 
 

COMO OPERAR 
 

1. Remova a unidade de dentro da caixa e retire qualquer plástico protector. 
2. Coloque o aquecedor numa superfície plana a 30 cm afastada de qualquer obstáculo. 
3. Ligue o seu ventilador à tomada.  
4. O ajuste de temperatura pode ser regulado usando o interruptor localizado no topo do 

aquecedor. Este interruptor é usado para ambos, ventilador e elementos de aquecimento. Nota 
que a velocidade da ventoinha não pode ser alterada e irá permanecer sempre constante. 

5. Para ligar a aplicação: 



 

• Ventoinha – Para uma baixa circulação de ar; vire o botão no sentido dos 
ponteiros do relógio uma vez para a função de ventilação. 

• Baixo – Vire duas vezes para ajustar para aquecimento Médio (1000W).  
Este ajuste é indicado para espaços pequenos, áreas bem isoladas que 
requerem menos aquecimento. 

• Elevado – Vire mais uma vez para um ajuste elevado ou máxima potencia 
(2000W). Ao qual liberta um rápido ar quente para aumentar a 
temperatura de uma determinada área. 

 
 
 
 
 
 
 

SEGURANÇA SUPER AQUECIMENTO 
O seu aquecedor está equipado com um sistema de segurança de super aquecimento que desliga o 
aquecedor no caso de super aquecimento. 
Se o aquecedor parar de funcionar, desligue o aquecedor e inspeccione se algo bloqueia a entrada e 
saída de ar. Espere 5 minutos que o sistema de protecção se desligue antes de tentar ligar o aquecedor. 
Se o aquecedor tiver uma falha na operação, o sistema de segurança desliga o aquecedor outra vez, 
devolve o aquecedor ao seu agente mais próximo para examinação e reparação. 
 

LIMPEZA DO SEU VENTILADOR 
1. Desligue sempre a aplicação da corrente eléctrica antes de limpar. 
2. Limpe o exterior do aquecedor, limpando com um pano húmido. 
3. Não use Benzina ou outro detergente, solvente ou agente químico para limpar o aquecedor. 

 

SERVIÇO 
Antes de devolver a aplicação siga estas dicas: 
Estará a tomada de sua casa a trabalhar normalmente? 
Estão todos os botões requeridos na posição “ON”? 
Assegure-se que a ficha está firmemente colocada na tomada e depois ligue a aplicação. 
Assegure-se que o aquecedor está numa superfície plana. 
 

NOTA: Se o cabo de alimentação, ou ficha está danificada, a um agente autorizado ou pessoa 

qualificada deverá se dirigir para reparação. 
Se a reparação for necessária no período da garantia, a aplicação deverá ser devolvida ao seu agente 
autorizado. Reparações fora do período de garantia estão disponíveis, contudo sele-a cobrada a 
reparação. 
 
Antes de devolver por favor verifique: 
- Se a tomada tem electricidade 
- Se todas as instruções de começo foram observadas. 
 
O dispositivo deverá ser devolvido ao local de compra dentro da sua caixa original para reparações, 
recolocação ou reembolso. 
Esta garantia exclui o mau uso empregue no dispositivo pelo cliente ou falha no seguimento das 
instruções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR AFIXE A SUA PROVA DE COMPRA OU RECIBO AQUI. 
NO CASO DE UMA RECLAMAÇÃO EM GARANTIA, ESTE RECIBO 

DEVERÁ SER APRESENTADO. 



CARTÃO DE GARANTIA 

 

ATENÇÃO CARO CLIENTE: 

 

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA 

USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER 

EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE 

GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO. 

 

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR 

ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO Á 

GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER 

DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO 

AUTORIZADO. 

 

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE 

APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE 

COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES 

DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS 

CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE. 

 

   

 

Modelo do aparelho: _________________________________________________ 

 

Nome de cliente: ____________________________________________________ 

 

Data de aquisição: _____/______/______ 

 

Local de compra: _________________________________________________ 

 



 

INFORMAÇÃO DE GARANTIA 
 
O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do 
consumidor, um prazo de 2 anos, a começar desde a data em que o aparelho é 
vendido ao consumidor. 
A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico. 
As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço 
autorizado. Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/factura 
original (com data de compra) deve ser apresentado, caso não o faça os 
serviços centrais não poderão proceder a reparação em garantia pelo que terá 
que ser cobrado o valor da reparação. 
A garantia não se aplica nos seguintes casos: 
- Em caso de aparelho partido 
- Uso incorrecto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não 
aprovado de acessórios 
- Uso de força ou danos causados por forças exteriores 
- Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de 
alimentação instável ou em não conformidade com as instruções de instalação 
- Desmontagem parcial ou completa do aparelho 
 
 
 
 

 


