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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MODELO: DB-228 TURBO 

POTÊNCIA MÁXIMA: 2000W 

NIVÉIS DE POTÊNCIA: 750-1250-2000W 

VOLTAGEM:240V～ 50Hz                                       

 

CARACTERISTICAS GERAIS 

- Antes de ligar o aparelho certifique-se que a voltagem de sua casa é a mesma que 

está indicada na placa do aparelho. 

- Antes de ligar a ficha à corrente certifique-se que o interruptor está na posição 

“off” 

- Nunca puxe pelo cabo quando desligar a ficha da corrente. 

- O convector deverá estar colocado pelo menos a uma distância de 1.5mt de 

banheiras, chuveiros, lavandarias, etc.. 

- Não causa interferência com o rádio ou televisão (EC Regulamento 82/499). 

- AVISO: - Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros ou piscinas. 

 

CONEXÕES ELECTRICAS 

a) Ligue o aparelho à tomada. 

b) Rode o botão do termóstato até ao máximo. 

c) Seleccione a temperatura desejada pressionando o botão (1-2) 750-1250W OU 

(1+2) (2000W). 

d) Com a ventoinha turbo obterá mais rapidamente a temperatura ambiente desejada 

ligando a outra turbina no botão 4. A turbina será útil no Verão para fazer circular o ar 

do compartimento. 

e) Quando o compartimento atingir a temperatura desejada rode o termóstato (1) 

para a esquerda até que o aparelho ligue e desligue automaticamente na temperatura 

previamente estabelecida. 

 

1-2 Interruptor 

3  Interruptor do turbo 

4  Termóstato 

5  Pés 
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INSTALAÇÃO 

Antes de ligar o aparelho e para garantir um bom funcionamento coloque os suportes. 

(1). Coloque os suportes na parte de baixo do aparelho, combinando ao mesmo tempo, 

inserindo nos sulcos metálicos. 

(2). Depois fixar com os parafusos fornecidos (ver fig. 2) 

 

MANUTENÇÃO 

Por favor, siga as seguintes regras de segurança: 

1) Não cubra o aparelho pois pode causar sobreaquecimento. 

2) Mantenha as grelhas de saída e entrada de ar sempre limpas. 

3) Antes de proceder à limpeza do aparelho, desligue da corrente eléctrica. 

4) Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido. Não use produtos abrasivos 

ou dissolventes. 

5) Nunca mexa no aparelho com as mãos húmidas. 

6) Quando ligar o aparelho após um longo período sem o usar, poderá sentir um 

ligeiro cheiro a queimado, que provavelmente passará, pois isto devesse á existência 

de pó na resistência. 

 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Todos os aparelhos foram verificados antes de sair da fábrica. Apesar deste facto, se 

observar algum defeito, lembre-se que deverá pedir sempre a assistência técnica no 

local onde adquiriu o aparelho. 

Antes de pedir assistência, por favor verifique: 

- Se a ficha tem corrente eléctrica. 

- Se seguiu todas as instruções iniciais. 

Após verificar isto, se o aparelho não funcionar, contacte o local de compra indicando 

o modelo e o número de série. 

 

AVISO 

1) Este aparelho não deverá ser usado por crianças ou pessoas incapacitadas sem 

que haja supervisão. 

2) Deverá garantir que nenhuma criança brinca com este tipo de aparelho. 
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INFORMAÇÃO DE GARANTIA 
 

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do 

consumidor em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em 

que o aparelho é vendido ao consumidor final. 

 

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/fatura 

original (com data de compra) deve ser apresentado, caso não o faça os 

serviços centrais autorizados 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: 

 

• Caso o aparelho esteja partido; 

• Uso incorreto 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; 
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• Desmontagem parcial ou completa do aparelho 
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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: _________________________________________________ 

 


