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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
 

 
 
                                  

 
DB-764 

220-240V~ 50/60Hz   1800W 
 

Por favor, leia as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde para uso 
futuro.  

  
 

                   
 



INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR 

AVISOS IMPORTANTES 

POR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE - MANTENHA SEMPRE A SEGURANÇA AO TRABALHAR 

COM QUALQUER APARELHO 

 

Verifique se a voltagem corresponde à classificação dos aparelhos. 

· Não toque em superfícies quentes  

·Para proteção de choque elétrico não mergulhe fios, cabos ou produtos em água ou outros 

líquidos  

·Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver ligado  

·Supervisão redobrada é necessária aquando presença de crianças ou pessoas com 

capacidades limitadas 

·Desligue o aquecedor da tomada quando não o utilizar ou antes de limpar. Permita que 

arrefeça antes de colocar ou retirar alguma parte  

·Não utilize o produto se tiver o cabo de ligação danificado ou se o produto estiver danificado 

de qualquer maneira. Se danificado o cabo ou produto deve ser substituído pelo fabricante ou 

agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes  

· O uso de acessórios não é recomendado 

· O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar lesões  

· Não usar ao ar livre 

· Não deixe o fio cair sobre a borda de uma mesa ou balcão, nem deixe entrar em contato com 

superfícies quentes 

· Para desconectar, remova o cabo de ligação da tomada 

· Nenhuma responsabilidade será aceite por qualquer dano causado pelo não cumprimento 

destas instruções ou por qualquer outro uso indevido ou manuseio indevido 

·Nunca utilize o produto perto de uma banheira ou piscina  

·Nunca coloque objetos inflamáveis ou roupa em cima do aquecedor  

·Coloque a uma área de distância de 50cm à volta do aquecedor dos lados e topo e 120cm de 

área à frente 

·Nunca use o aquecedor numa divisão com gás explosivo como petróleo ou enquanto estiver a 

utilizar colas inflamáveis, sprays ou solventes  

·Previna o sobreaquecimento do produto ao deixar as entradas e saídas de ar limpas e livres de 

qualquer item que possa bloquear as mesmas. Verifique as entradas e saídas de ar de tempos a 

tempos de forma a não acumular. NÃO COBRIR  

·Se ocorrer sobreaquecimento o dispositivo de segurança de sobreaquecimento incorporado 

desligará o aparelho 

·Não insira objetos estranhos na grelha 

·Deixe a grelha da parte de trás livre de qualquer tecido ou cortinas  

 

 



FUNCIONAMENTO DO AQUECEDOR  

·Remova o aquecedor da embalagem e coloque na localização desejada 

·Assegure-se de que há uma área segura entre o aquecedor e móveis, cortinas, etc. área segura 

de 50cm no topo e lados e 120cm área segura em frente  

·Desenrole o cabo de ligação e ligue-o a uma tomada   

·Para ligar o aquecedor, gire o botão no sentido dos ponteiros do relógio para a posição 

‘  ’para ar frio. Gire o botão para ‘I’ para 900W, ’II’ para 1800W. 

 

SEGURANÇA AUTOMÁTICA 

O aquecedor tem um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em situação de 

sobreaquecimento acidental. Para redefinir o aquecedor, seguir os seguintes passos:  

·Vire a configuração de controlo para a posição ‘O’  

·Desligue o cabo de ligação e espere 5-10minutos para arrefecer  

·Depois do aquecedor ter arrefecido, ligar o cabo e colocá-lo a funcionar normalmente  

·Gire o botão para a posição desejada (ventoinha, baixo ou alto)  

·Gire o termostato para a posição de temperatura desejada 

 

·Quando sentir a divisão com a temperatura confortável, gire o termostato no sentido contrário 

aos ponteiros do relógio para o mínimo até o produto desligar 

·O botão de termostato vai manter a temperatura da divisão desejada automaticamente  

 

PROTETOR DO INTERRUPTOR DE ANTI-INCLINAÇÃO: 

Este aquecedor está equipado com um sistema de segurança que desliga automaticamente o 

elemento de aquecimento se o aquecedor não estiver na posição vertical, o aquecedor voltará 

ao normal quando o aquecedor for devolvido para a posição vertical. 

Nota: NUNCA COBRIR O AQUECEDOR  

 

 



NÃO SUBMERSE EM ÁGUA OU QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO  

·Desligue o cabo de ligação da tomada antes de limpar 

·Aguarde para que o aquecedor arrefeça suficientemente 

·Limpe o corpo do aquecedor com um pano húmido. NÃO DEIXE entrar água no produto 

·NÃO USE sabão ou outros químicos para não danificar o interior do aquecedor  

·Permita que o aquecedor seque totalmente antes de o ligar novamente  

·Limpe as entradas e saídas de entrada com um aspirador (se uso regular pelo menos 2 vezes 

por ano) 

·Quando não estiver a ser utilizado recomendamos que o armazene na sua embalagem original 

num local fresco e seco 

AVISO： 

 

·           AVISO: NÃO COBRIR. De forma a evitar sobreaquecimento não cubra o aquecedor. 

·Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam 

supervisionadas ou tenham sido dadas instruções acerca do uso do aquecedor por uma pessoa 

responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não 

irão brincar com o produto 

·AVISO: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo de controlo de temperatura da 

divisão. Não use este aquecedor em pequenas divisões que sejam ocupadas por pessoas com 

incapacidade de saírem sozinhas a não ser que exista supervisão constante  

·O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada  

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos de informação para aquecedores elétricos  

Modelo: DB-764 

Item Símbolo Valor Unidade  Item Unidade 

Saída de calor   Controlo manual de carga térmica, com 

termostato integrado 

Saída de calor 

nominal  

Pnom 1.8 

 

kW   Controlo manual de carga térmica, com 

termostato integrado 

[no] 

Saída de calor 

mínima 

(indicativo) 

Pmin 

0.9 

kW   Controlo manual de carga térmica, com 

termostato integrado manual  

[no] 

Saída de calor 

máxima 

contínua  

Pmax,c 

1.8 

kW   Controlo de carga de calor eletrônico 

com feedback de temperatura 

ambiente e / ou externo 

[no] 

CONSUMO DE 

ELETRICIDADE 

AUXILIAR 

  

 

    Saída de calor assistida por ventilador [no] 

Na saída de 

calor nominal  

elmax 
NA 

kW   Tipo de saída de calor / controle de temperatura 

ambiente  

Na saída de 

calor mínima  

elmin 
NA 

kW   Saída de calor único e sem controle de 

temperatura ambiente 

[no] 

No modo 

standby 

elSB 
0 

kW   Dois ou mais estágios manuais, sem 

controlo de temperatura ambiente 

[no] 

    Com controlo de temperatura com 

termostato mecânico   

[yes] 

    Com controlo eletrónico de 

temperatura ambiente 

[no] 

    Controlo eletrónico de temperatura 

ambiente + temporizador dia 

[no] 

    Controlo eletrónico de temperatura + [no] 



temporizador semanal  

    Outras opções de controlo (várias seleções possíveis) 

    Controlo de temperatura ambiente, 

com deteção de presença 

[no] 

    Controlo de temperatura ambiente, 

com deteção de janela aberta 

[no] 

    Com opção de controlo de distância [no] 

    Com controlo de início adaptativo [no] 

    Com limitação do tempo de trabalho [no] 

    Com sensor de lâmpada preto [no] 

Detalhes de 

contacto 

Por favor, veja a última parte do manual de instruções 

  



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; 

• Desmontagem parcial ou completa do aparelho 

 

 

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. 

 

  



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: _________________________________________________ 
 



 


