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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

Características: 

Efeito de chama 3D realista 

Três Definições: 

Apenas Chama 3D 

Baixo Calor 

Calor elevado 

Circulação do ar forçado do ventilador 

Corpo Composto Frio 

 

AC 220-240V, 50Hz, 750/1500W 

 

 

UTILIZAÇÃO: 

Este produto destina-se apenas para uso doméstico e de escritório, não para uso industrial ou 

outra aplicação comercial. Utilização apenas com cabos elétricos que estejam em bom estado 

de funcionamento e que cumpra os códigos e portarias aplicáveis. Este aquecedor deve ser 

ligado a um circuito de 220-240V AC. Não introduza nada adicional no mesmo circuito. Se tiver 

quaisquer dúvidas, consulte um eletricista qualificado. Risco de incêndio, sobreaquecimento, 

mau funcionamento, danos materiais, ferimentos ou mesmo a morte pode acontecer caso não 

forem cumpridas todas as regras. 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES 

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas para reduzir o 

risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos em pessoas. 

Ler todas as instruções antes de utilizar este aquecedor/ventilador. 

Este aquecedor/ventilador está quente quando está a ser utilizado. Para evitar queimaduras, 

não deixar a pele nua tocar em superfícies quentes. Utilize o cabo fornecido ao mover este 

aquecedor. Manter materiais combustíveis, tais como móveis, almofadas, roupa de cama, 

papéis, roupas e cortinas distantes da frente do aquecedor-ventilador e mantê-los afastados 

dos lados e traseiros. 

Não utilizar aquecedor sem vigilância. É necessário ter extremo cuidado quando qualquer 

aquecedor é utilizado por ou perto de crianças, inválidos, pessoas deficientes ou animais de 

estimação. 



Não acionar o aquecedor com um cabo elétrico danificado ou depois de o aquecedor funcionar 

mal, ter caído ou sido danificado de qualquer forma. Devolver o aquecedor a um serviço 

autorizado, mecânico ou centro de reparações. 

Não utilizar o aquecedor ao ar livre. 

Utilizar o seu aquecedor apenas em ambientes secos. Este aquecedor não se destina a ser 

utilizado numa casa de banho, lavandaria ou locais semelhantes ou perto de lavatórios, 

máquinas de lavar roupa, piscinas ou outras fontes de água. Nunca colocar o aquecedor onde 

possa cair para uma banheira ou outro recipiente de água. Não utilizar em ambientes húmidos. 

Não colocar o aquecedor sobre uma superfície pequena, desnivelada, irregular ou qualquer 

superfície que possa permitir que o aquecedor se incline ou caia. 

Para um funcionamento adequado, o aquecedor deve ser colocado sobre uma superfície lisa e 

não combustível. Não colocar sobre tapetes, alcatifa, pavimento em vinil ou outras superfícies 

de plástico. Não deve ser usado ao ar livre ou em áreas molhadas. 

Este aquecedor não é concebido como uma fonte primária de calor. 

Ligar sempre os aquecedores diretamente a uma tomada/receptor de parede. Nunca utilizar 

com um cabo de extensão ou torneira de alimentação localizável (tomada/receptor de 

corrente).  

Desligar sempre o aquecedor quando não estiver a ser utilizado. 

Não colocar o cabo de alimentação debaixo de alcatifa. Não cobrir o cabo com tapetes de 

atirar, corrediças ou coberturas semelhantes. Posicionar o cabo longe da área de tráfego de 

modo a que ningém tropece nele. 

Para desligar o aquecedor, desligar os controlos e depois remover a ficha da tomada. 

Não inserir ou permitir que objetos estranhos entrem em qualquer abertura de ventilação ou 

de exaustão, pois isto pode causar um choque elétrico, fogo ou danificar o aquecedor. 

Para prevenir um possível incêndio, não bloquear de forma alguma as entradas ou saídas de 

ar. Não utilizar em superfícies macias como uma cama, onde as aberturas podem ficar 

bloqueadas. 

Um aquecedor tem no seu interior peças quentes ou que provocam faíscas. Não o utilizar em 

áreas onde gasolina, tinta ou líquidos inflamáveis sejam utilizados ou armazenados. 

Utilizar este aquecedor apenas como descrito neste manual. Qualquer outra utilização não 

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

ou bens. 

 

UTILIZAÇÃO 

OPERAÇÃO DO AQUECEDOR: Operar sempre o aquecedor na posição vertical seguindo todas 

as instruções e recomendações listadas neste manual  

LOCALIZAÇÃO DO AQUECEDOR: Colocar o aquecedor na área da sala que está mais fria.  

CONEXÃO DO AQUECEDOR: Ligar diretamente o aquecedor 



Em 220-240 volts A.C., 50Hz tomada de parede. Certifique-se de que a tomada encaixa bem na 

tomada. Uma ligação solta pode causar sobreaquecimento e danos na ficha ou no aquecedor. 

NOTA: Para evitar sobrecarregar um circuito, não ligar o aquecedor a um circuito que esteja a 

servir outras necessidades elétricas. 

 

LIGAR O AQUECEDOR: 

Apenas para o efeito de chama - Deslize o interruptor principal para a posição ON/OFF para ter 

o efeito de chama sem qualquer função de aquecedor. 

Para o interruptor LIGAR/DESLIGAR de baixo aquecimento principal para a posição LIGAR e 

interruptor deslizante "I" para a posição ON. 

Para o interruptor LIGAR/DESLIGAR de Alto Calor principal para a posição LIG e deslizar o 

interruptor "I" e o interruptor "II" para a posição ON. 

  

 

CONFIGURAÇÃO DO TERMOSTATO: Após o aquecedor ter sido ligado e a sala ter atingido a 

temperatura desejada, rodar lentamente o botão do termóstato no sentido contrário ao dos 

ponteiros do relógio até o aquecedor se desligar (deve ouvir um ligeiro "clique"). Para baixar a 

temperatura, rodar mais o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em direção 

à posição LOW(-). Para aumentar a temperatura, rodar o botão do termóstato no sentido dos 

ponteiros do relógio em direção à posição ALTA(+). 

DESLIGAR: Desligar o interruptor de ligar/desligar principal para interromper a utilização. O 

interruptor de baixo calor e o interruptor de alto calor podem permanecer em qualquer 

posição e não terão energia. Continuarão a ter as mesmas funções definidas quando o 

aquecedor for ligado novamente. O aquecedor deve ser desligado quando não estiver a ser 

utilizado. 

 

IMPORTANTES CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA 

O aquecedor está equipado com um dispositivo automático de proteção contra 

sobreaquecimento localizado no interior do corpo do aquecedor. Se a grelha do aquecedor  



Se estiver obstruída ou se o aquecedor ficar demasiado quente por qualquer razão, o 

dispositivo automático de proteção contra o sobreaquecimento desligará o aquecedor. Para 

reiniciar o aquecedor, basta desligar a corrente e desligar o aquecedor durante 10 minutos até 

arrefecer e pode ligar o aquecedor e reiniciar o aquecedor. Certifique-se de que o aquecedor 

se encontra numa superfície plana e sem obstruções. 

 

CUIDADOS E MANUTENÇÃO 

LIMPEZA: CUIDADO - Antes de limpar o aquecedor, certifique-se que o cabo de alimentação se 

encontra desligado e deixe o aquecedor arrefecer completamente. Limpar a superfície exterior 

com um pano limpo e húmido. Não utilizar produtos de limpeza químicos ou abrasivos. NÃO 

IMERGIR O AQUECEDOR EM ÁGUA. Permitir que o aquecedor seque completamente antes de 

ser utilizado. Usar um aspirador ou espanador para manter o calor e a área de ventilação 

limpos e livres de pó e sujidade. 

 

MONTAGEM DE PÉS: 

É necessária uma montagem simples se as pernas do seu aquecedor chegarem desarmadas. 

Usando uma chave de parafusos, enroscar três parafusos através dos orifícios de cada perna e 

apertá-los no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio na parte de baixo do aquecedor. 

Atenção: são fornecidos parafusos extra, pode sobrar algum após a montagem. 

  

REPARAÇÃO: 

NÃO OPERAR O AQUECEDOR SEM A GRELHA NO LUGAR. NÃO UTILIZAR O AQUECEDOR SE ESTE 

ESTIVER A FUNCIONAR MAL OU FICAR DANIFICADO DE ALGUMA FORMA. NÃO REMOVA A 

TAMPA TRASEIRA DO AQUECEDOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ou com danos físicos; 

• 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: _________________________________________________ 

 


