
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAMANDRA ELÉTRICA 
MODELO: DB-677 

 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Características do produto: 

 

A teoria do produto é usar um ventilador para fluir o ar quente aquecido pelos 

elementos de aquecimento, a fim de alcançar o efeito de aquecimento interno. 

Conselho de segurança 

1. O produto não pode ser usado no exterior  

2. Qualquer item cobrindo ou bloqueando a ventilação da lareira de qualquer forma 

é proibido, ou será perigoso causando sobreaquecimento. 

3. Mobiliário, cortinas ou materiais inflamáveis devem estar a 1 metro de distância da 

lareira.  

4. Desligue da fonte de energia imediatamente que sentir algo errado.  

5. Por favor desligue da tomada de energia se não utilizar durante um longo período 

de tempo.  

6. Por favor não coloque o cabo de alimentação em frente à lareira.  

7. Embora o produto tenha atingido os padrões de segurança, não recomendamos 

que seja utilizado em carpetes ou tapetes multiuso. 

8. Disponha a embalagem cuidadosamente, Descarte o pacote com cuidado. Material 

de embalagem de plástico pode causar poluição ambiental. 

9. O produto deve estar conectado a uma tomada com ligação à terra.  

10. A lareira deve ser utilizada abaixo da voltagem estimada.  

11. AVISO: Não cubra o aquecedor para evitar o sobreaquecimento.  

12. O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo de uma tomada. 

13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos 

e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de 

experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções 

relativas à utilização segura do aparelho e compreenderem os perigos envolvidos. 

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do 

usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. 

14. Para evitar um risco devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este 

aparelho não deve ser fornecido através de um dispositivo de comutação externo, 

como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e 



desligado pelo utilitário. 

15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante 

ou seu agente de serviço ou uma pessoa com qualificação similar deve colocá-lo de 

forma a evitar um perigo. 

16. AVISO: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a 

temperatura ambiente. Não use este aquecedor em salas pequenas quando 

estiverem ocupadas por pessoas que não possam sair da sala por conta própria, a 

menos que haja supervisão constante. 

17. Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas longe a menos que sejam 

supervisionadas continuamente. As crianças com menos de 3 anos e menos de 8 

anos só podem ligar / desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou 

instalado na sua posição normal prevista e tenham recebido supervisão ou 

instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam o 

problema. perigos envolvidos. Crianças com menos de 3 anos e menos de 8 anos 

não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar a manutenção do usuário. 

18. CUIDADO - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar 

queimaduras. Atenção especial deve ser dada quando crianças e pessoas 

vulneráveis estiverem presentes. 

 

Conselhos úteis antes da montagem  

⚫ Por favor guarde toda a embalagem até que tenha verificado e contado todas as 

partes e o conteúdo do pacote na lista de peças. 

⚫ O pacote contém itens pequenos que devem ser mantidos longe de crianças.  

⚫ Sugerimos que abra o pacote e coloque todo o seu conteúdo num recipiente de 

forma a reduzir o risco de perda das peças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALAÇÃO 

 

Instalação A: 

1) Este produto tem opção de ser fixado a uma parede com a altura mínima de 300mm 

e a distância mínima de 1000mm desde o topo to aquecedor até ao teto.  

2) É recomendada uma distância de 600mm desde o fundo do aquecedor ao chão para 

optimizar a circulação do ar; veja abaixo as dimensões de fixação recomendadas. 

3) Fure dois buracos da dimensão dos tubos expansíveis <00D8> - 8 mm – na parede 

(Ver Imagem 1) D= 267 mm. 

 

4) Insira as buchas adequadas nos buracos e aperte firmemente com os parafusos 

fornecidos (Ver Imagem 2).   

 

NOTA: Aperte os parafusos firmemente. Não aperte, completamente, o parafuso no 

tubo expansível; o comprimento das partes descobertas deve ser 10mm.  

   

4. Monte a salamandra elétrica à parede (Ver Imagem 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalação B: 
 
1) Este produto é 

desenhado para 
ser aplicado sem 
suporte, embora, 
podendo ter o 
mesmo.  

2) Por favor retire os 
2 pés de plástico 
da embalagem e 
fixe-os debaixo da 
salamandra 
elétrica através de 
4 parafusos.  

 
FUNCIONAMENTO: 
Depois de ler as instruções, completamente, confirme que todos os botões e controlo 
do aparelho estão em posição OFF desligado. 
Ligue a salamandra numa tomada 15AMP/220-240Volt. 
 
 
PAINEL VISUALIZAÇÃO 
 

 
 
 

 
 
 

Ligado 

Desligado 

Aquecimento I 

Aquecimento II 

ECRÃ TEMPERATURA 

 
 

 

DIA 



AVISO: A máquina desligar-se-á quando a temperatura baixar drasticamente entre os 5 

e 10ºC e a luz do indicador correspondente irá   (Quando a janela está aberta). 
 
 
 
FUNCIONAMENTO PELO PAINEL DE CONTROLO  

Os controlos estão localizados no topo da salamandra. Leva algum tempo ao recetor 
responder ao transmissor. Não pressione mais do que 1 vez dentro de 2 segundos para 
o seu funcionamento correto.  
 

                                                                                                                                                       
             

 Botão energia.   
LIGADO(I). Ativar todas as funções 
DESLIGADO(O). Desliga todas as funções do painel controlo e comando.  

 - Botão STANDBY  
Pressione este botão uma vez e a chama irá ligar. Este produto liga e você pode 
selecionar as seguintes funções conforme desejado. Pressione este botão novamente, 
o aparelho estará desligado. 
 

- Temporizador. Pressione este botão e “+” ou “-“para configurar ao tempo real 
(Segunda-Terça-Quarta- Quinta-Sexta-Sábado-Domingo), Hora e Minuto.  
 

- Diminuir Luminosidade: Configuração 5 é o grau mais brilhante. Configuração é 
5-4-3-2-1. 

 
 
 
- Aumentar Luminosidade. Configurações 1-2-3-4-5. 



 

4、-  -  
            AQUECIMENTO. Duas configurações. Pressione uma vez e estará em baixo 
aquecimento, pressione duas vezes e     es        estará em alto aquecimento, pressione 
outra vez e desligará o aquecimento e a ventoinha continuará a trabalhar durante 10 
segundos depois de desligar.  
Comando Infravermelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

   Fig.F                               Fig.G 
Comando requer uma bateria lítio 3V CR2025 
(incluído). Remova o papel de proteção entre a bateria e os contactos de forma a 
funcionar (ver Fig F e Fig.G). 
 
 
FUNCIONAMENTO ATRAVÉS COMANDO 

STANDBY 
Pressione o botão uma vez e a chama irá ligar. A unidade liga e pode selecionar as 
funções desejadas. Pressione este botão outra vez e a unidade irá desligar.   

DIA: Tempo ajustado por dia (Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, 
Domingo). CONFIGURAÇÃO DO TEMPO REAL: Pressione o botão do dia, depois 
pressione “+” ou “-“para mudar de Segunda a Domingo. Após, Pressione botão HOUR, 
depois pressione “+” ou “-“para configurar a hora. Por último, pressione MIN, depois 
pressione “+” ou “-“para configurar os minutos. 

HORA: Configuração da hora  

MINUTO: Configuração dos minutos  

Botão Semana/Tempo: Pressione este botão para configurar o início da semana, 
depois pressione o botão SET UP  para escolher o modo Ligado/Desligado, depois 
pressione “+” ou “-“ para configurar o intervalo de tempo desde Segunda a Domingo; 
Pressione o botão HOUR e “+” ou “-“ para configurar o tempo pela hora; Pressione o 
botão MIN e “+” ou “-“ para configurar os minutos.  



Botão Configuração: Este botão é para o modo configuração da semana: 
Ligado/Desligado. Depois de pressionar WEEK/TIME primeiro, depois é necessário 
pressionar o botão SET UP para escolher o modo Ligado ou Desligado.  

CHAMA: Pressione este botão para ajustar a luminosidade.   

 BOTÃO AQUECIMENTO:                                                                                                                                                                           
(1) MODO CONFIGURAÇÃO: Pressione este botão para Baixo Aquecimento- Alto 
Aquecimento-Desligado 
(2) CONFIGURAÇÃO TEMPERATURA: Pressione o botão aquecimento em modo 
aquecimento primeiro, depois pressione “+” para aumentar temperatura e “- “para 
reduzir a temperatura num intervalo de 15-30ºC. 
 
 
 

Limpeza: 
 

⚫ Desligue o aquecedor da tomada antes da limpeza e manutenção. Aguarde pelo 
menos 10 minutos para permitir que todos os componentes arrefeçam.  

⚫ Utilize um aspirador ou espanador para manter o aquecedor e área de ventilação 
livres de poeiras. 

⚫ O exterior da salamandra deve ser limpo com um pano húmido ou espanador.  
⚫ Não use sprays líquidos ou produtos abrasivos.  
 
 
 

Especificações Técnicas  
 

Modelo Voltagem Frequência Energia 

DB-677 220-240V~ 50Hz 1750-2000W 

 
 

Eliminação correta deste produto 

 
 
 

                  
 
 
 

Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser 
eliminado juntamente com os resíduos domésticos 
indiferenciados em toda a EU. Para evitar possíveis danos 
ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação 
incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para 
promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. 
Para retornar o aparelho utilizado, por favor use os sistemas 
de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi 
comprado. Eles podem levar este produto para a reciclagem 
segura para o ambiente. 

 

 



INFORMAÇÕES DE GARANTIA 

O fabricante fornece garantia de acordo com a legislação do país de residência do 
cliente, com um mínimo de 1 ano (Portugal: 2 anos), a partir da data em que o 
eletrodoméstico é vendido ao consumidor final. 

A garantia cobre somente defeitos no material ou na mão de obra. 

As reparações sob garantia só podem ser realizadas por um centro de serviço 
autorizado. Ao fazer uma reclamação sob a garantia, a fatura original (com data de 
compra) deve ser enviada. 

A garantia não se aplica em casos de: 

- Desgaste normal 

- Uso incorreto, por ex. sobrecarga do aparelho, uso de acessórios não aprovados 

- Uso de força, dano causado por influências externas 

- Danos causados pela não observância do manual do usuário, por ex. conexão a uma 
alimentação inadequada ou não conformidade com as instruções de instalação 

- Aparelhos parcial ou completamente desmontados 

 

 

 

 

  

Eliminação correta deste produto 

 

 

 

 

Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser eliminado junta- 
mente com os resíduos domésticos indiferenciados em toda a UE. Para 
evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela 
eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para 
promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o 
aparelho utilizado, por favor use os sistemas de recolha ou contacte o 
revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto 
para a reciclagem ambientalmente segura. 



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: _________________________________________________ 

 


