
 

 

 

 

 

 

 

 

Termoventilador de Tomada 

DB-842 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Somente para utilização em interiores 

 

 - Utilização apenas em tomadas de parede 

Cuidado: para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, ligar directamente o aparelho a 

uma tomada de parede. 

Aviso: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não utilizar com uma extensão de 

cabo.  

Atenção: risco elétrico potencial se não for respeitado. 

 

Como usar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ligar o ventilador de ar 

quente à tomada eléctrica 

desejada. 

B. Ligar/Desligar o interruptor 

na unidade. 
C. Escolha a temperatura 

desejada usando o botão + 

para aumentar a temperatura 

ou - botões para diminuir a 

temperatura. 

D. Escolha a velocidade do 

ventilador desejada, premindo 

o botão da direita. 

E. Quando terminar de premir novamente o 

botão On/Off e desligar o ventilador de ar 

quente da tomada de corrente. Guardar num 

local seguro. 



 

Definição do temporizador 

 

A. Enquanto o ventilador de ar quente está ligado, carregar no 

botão do temporizador para ativar o temporizador. 

B. Premir continuamente o botão de temporizador para definir o 

número de horas antes de o aquecedor de ar quente se desligar. 

Pode escolher entre 1-12 horas. 

C. Uma vez escolhidas as horas desejadas, parar de premir o botão de temporizador. 

D. Para cancelar o temporizador, desligue o aquecedor. 

NOTA: O ventilador de ar quente tem um temporizador automático de 12 horas predefinido por razões 

de segurança. 

 

Ajuste de direção da ficha 

A. Manter premido o "botão de rotação da ficha". 

B. Usando a mão, rodar suavemente os dentes para a posição 

desejada, como mostrado. 

C. Soltar "botão de rotação da ficha" para bloquear no lugar. 

 

 

 

 

Cuidado 

Aviso: antes de iniciar qualquer manutenção, desligue o seu ventilador quente e deixe 

arrefecer completamente. 

Para limpar, limpe o exterior com um pano não abrasivo. 

Seque com um pano macio. 

 

 

CUIDADO: não deixar entrar líquido no aquecedor. 

 

- Não deve utilizar álcool, gasolina, pós abrasivos, polimento de móveis ou escovas ásperas 

para limpar o aquecedor, isto pode causar danos no invólucro do aquecedor. 

Nota: pressione o botão para libertar. 



- Não deve utilizar este aquecedor nas imediações de uma banheira, duche ou piscina. 

- Não deve imergir o aquecedor em água. 

- Esperar até que a unidade esteja completamente seca antes de a utilizar. 

- Armazenar num local fresco e seco quando não estiver a ser utilizado. 

 

ATENÇÃO: este aquecedor tem uma tensão nominal de 240V. 

Apenas para uso doméstico. 

 

- Não é permitido cobrir o aparelho pois corre o risco de incêndio. 

- Não deve utilizar o aquecedor em extensões, disjuntores directos ou em tomada com outro 

aparelho ligado. Risco de incêndio, sobreaquecimento, avaria, danos materiais, ferimentos ou 

mesmo a morte pode resultar se não for aderido! 

- Para evitar queimaduras, não deixar que as peles nuas toquem em superfícies quentes. 

- Manter materiais combustíveis, tais como mobiliário, almofada, roupa de cama, vestuário e 

cortinas longe do aquecedor. 

- Não deixar crianças, animais de estimação, inválidos perto do aquecedor quando este estiver 

ligado. 

- Desligar sempre o aquecedor quando não estiver a ser utilizado. 

- Não deve operar o aquecedor com a ficha avariada. 

- Não deve utilizar ao ar livre, pois pode danificar o aquecedor. 

- Não deve deixar que objetos estranhos entrem ou bloqueiem qualquer abertura de 

ventilação ou de exaustão, pois pode causar choque elétrico, incêndio ou danos no aquecedor. 

- Manter o aquecedor sempre seco e não deve ser utilizado em áreas onde se armazene 

gasolina, tinta ou líquido inflamável. 

- Não deve bloquear de forma alguma as entradas e saídas de ar. 

- Utilizar este aquecedor, tal como mencionado neste manual. Qualquer outra utilização não 

recomendada pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 



Especificações 

Voltagem: 240V (50-60Hz) 

Potência: 400W 

AVISO: Se a unidade parar de funcionar devido à obstrução, por favor, desligue a unidade da 

corrente alternada, remova a obstrução e volte a ligar para reiniciar. 

 

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 à 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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



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: _________________________________________________ 

 


