
 

 

 

 

 

 

Salamandra Elétrica 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Modelo: DB-680
 

 

 

 



 

Guarde estas instruções de forma segura para poder recorrer sempre que necessário. 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES:  

 

Quando utilizar produtos elétricos as precauções básicas devem ser seguidas, para reduzir 

riscos de incêndio, choque elétrico e dano, nomeadamente: 

1)Ler todas as instruções antes de usar este aquecedor. 

2)Este aquecedor fica muito quente aquando a sua utilização. Para evitar queimaduras, não 

toque na superfície quente. Se providenciado, use as pegas quando mover o mesmo. 

Mantenha pelo menos 1m afastado de materiais inflamáveis, como móveis, almofadas, 

roupas e cortinas. De forma a evitar o sobreaquecimento não cubra o aquecedor. 

3)É necessária extrema precaução quando qualquer aquecedor seja utilizado perto de 

crianças e quando o aquecedor é deixado a funcionar sem supervisão. 

4)Desligue sempre o aquecedor da tomada quando não estiver a ser utilizado. 

5)Não ligue o aquecedor à tomada em caso de dano no cabo de ligação ou mau 

funcionamento do aquecedor, em caso de queda ou dano de qualquer outra forma. Leve-o a 

um local de serviço autorizado para observação elétrica, ajustamentos mecânicos ou 

reparação. 

6)Não o use no exterior. 

7)Este aquecedor não tem como objetivo ser utilizado em casas-de-banho, áreas de 

lavandaria ou qualquer outra divisão similar. Nunca coloque o aquecedor num local propenso 

a numa banheira ou recipiente com água. 

8)Não coloque o cabo sob a carpete. Não cubra o cabo com tapetes, corredores ou 

revestimentos semelhantes. Arrume o cabo longe da área de tráfego e onde não será 

tropeçado. 

9)Para desligar o aquecedor, desligue no produto e depois remova o cabo de ligação da 

tomada. 

10)Não insira ou permita que entrem objetos estranhos em qualquer entrada ou saída de ar 

pois pode causar choque elétrico ou incêndio e danificar o aquecedor. 

11)Para prevenir um possível incendio não bloqueie as entradas ou saídas de ar de qualquer 

forma. Não use em superfícies suaves, como uma cama, onde essas mesmo entradas podem 

ser bloqueadas. 

12)Um aquecedor tem partes quentes ou faíscas no interior. Não o use em áreas onde a 

gasolina ou líquidos inflamáveis são usados ou armazenados. 

 



 

13)Use este aquecedor apenas como descrito neste manual. Qualquer outro uso pode não ser 

recomendado pelo fabricante e pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. 

14)PERIGO: temperaturas podem ser geradas sob certas circunstâncias. Não cubra 

parcialmente ou totalmente ou obstrua a frente deste aquecedor. 

15)Substituição das lâmpadas deve ser feita apenas enquanto o aquecedor se encontra 

desligado da fonte de energia. 

 

Características especiais deste aquecedor: 

A . As chamas brilhantes dificilmente são distinguidas de uma chama real. 

B . Produz o efeito de corrente de ar quente. 

C . Controlo de temperatura automática e constante.  

Abra a embalagem cuidadosamente e remova o produto. Mantenha a caixa original para 

transporte futuro. 

 

Mantenha sempre a frente do produto, no qual o calor é irradiado, pelo menos 1 metro 

afastado de móveis, cortinas ou outros objetos inflamáveis.   

Assegure-se de que existe ligação à terra na tomada onde se encontra conectado o produto. 

Nunca use uma extensão. O cabo principal deve permanecer atrás do produto e não deve 

entrar em contacto com outros elementos quentes. 

 

Instruções de segurança: 

•Apenas use o produto de acordo com as instruções deste manual. Não pode ser utilizado 

para qualquer outro propósito. 

•Nunca coloque o produto a funcionar quando o mesmo ou cabo demonstrar sinais de dano. 

•De forma a evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor. 

•Seja responsável quando manusear o material embalado. Aviso: embalagem de plástico pode 

ser letal para as crianças. 

•Nunca opere o aquecedor num interruptor de programa, temporizador ou qualquer outro 

dispositivo para operação automática.  

•O aquecedor é apenas para uso interior. 

•Nunca utilize numa casa-de-banho, chuveiro ou perto de piscinas. 

•Não deixe crianças pequenas sem supervisão perto do aquecedor. 

•Em caso de mau funcionamento, desligue da tomada imediatamente. 

•Quando não estiver a ser utilizado durante um intervalo de tempo considerável, desligue da 

tomada. 

•Componentes devem apenas ser fornecidos por um técnico aprovado. 

 

 



 

Para ligar: 

•Ligue o aparelho à tomada. 

•O botão de controlo encontra-se no lado direito da máquina. 

•Para o efeito chama, vire o botão direito para “ON” (desde que a luz esteja ligada, o 

consumo de energia é aproximadamente 6W) 

•Para um nível baixo de aquecimento, coloque o botão “Ⅰ” 

•Para aquecimento total, coloque o botão "Ⅰ” e " Ⅱ" 

•Para controlo de temperatura, coloque o botão na esquerda “Temp Adj. 

  

INSTRUÇÕES TERMOSTATO: 

Graças ao seu modo de funcionamento automático, o controlo sensível de ar quente 

(termostato) irá constantemente manter a temperatura pré-programada.  

Primeiramente, gire o botão de controlo de temperatura para a direita, em direção ao valor 

máximo. Deixe o botão nesta posição até o ar da divisão atingir a temperatura desejada. 

 

LIMPEZA DO EXTERIOR DO PRODUTO 

Antes da limpeza do produto, desconecte da fonte de energia e deixe arrefecer. 

Pode limpar o exterior do aquecedor com um pano húmido e suave. Não use produtos de 

limpeza e enceramento. 

 

 Para montagem, proceda à ordem contrária: 

1.Depois da instalação, a tomada deve ser acessível  

2.Se o cabo de ligação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente 

de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada de forma a evitar acidentes.  

3.O aquecedor não deve ser localizado imediatamente debaixo de uma tomada. 

4.O produto não é para ser utilizado por crianças ou pessoas incapacitadas. As crianças devem 

ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o produto. 

5. Não use este aquecedor perto de banheiras, chuveiros ou piscinas.  

6. De forma a evitar o sobreaquecimento, não cobrir o aquecedor.  

 

Voltagem Frequência Energia  

 220-240V 50Hz               1750-1950W 

 

 

 



 

  INFORMAÇÕES DE GARANTIA 

O fabricante fornece garantia de acordo com a legislação do país de residência do cliente, 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: _________________________________________________ 

 


