Salamandra Elétrica
DB-845

Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e opere de acordo com
as instruções de funcionamento deste manual, a fim de evitar incêndios ou outros perigos
acidentais. Guardar este manual num local seguro para referência futura. Qualquer
problema de compreensão relacionado com este manual, por favor contacte o seu
revendedor.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES
POR FAVOR MANTENHA ESTE GUIA DO UTILIZADOR PARA REFERÊNCIA FUTURA
Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas para reduzir o
risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos em pessoas, incluindo o seguinte:
1.Ler todas as instruções antes de utilizar a lareira elétrica.
2.O aquecedor está quente quando está a ser utilizado. Para evitar queimaduras, não deixar a
pele nua tocar nas superfícies quentes. O revestimento à volta da saída do aquecedor torna-se
quente durante a operação do aquecedor. Manter materiais combustíveis, tais como
mobiliário, almofadas, roupa de cama, papéis, roupas e cortinas a pelo menos 0,9m da frente
da unidade.
CUIDADO: Alta temperatura, manter os cabos elétricos, cortinas e outros móveis a pelo menos
0,9m da frente do aquecedor e longe da lateral e traseira.
3.Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e
conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aquecedor não devem ser feitas por
crianças sem supervisão.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam
continuamente supervisionadas. As crianças com idade a partir dos 3 anos e inferior a 8 anos
só devem ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua
posição de funcionamento normal prevista e que tenham recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
As crianças a partir dos 3 anos e com menos de 8 anos de idade não devem ligar, regular e
limpar o aparelho ou efetuar a manutenção do utilizador.
CUIDADO - Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar
queimaduras. Deve ser dada especial atenção onde as crianças e as pessoas vulneráveis
estão presentes.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR

4.Desligue sempre a lareira elétrica quando não estiver a ser utilizada.
5.Não operar qualquer unidade com um cabo ou ficha danificada, se o aquecedor tiver a
funcionar mal, se a lareira elétrica tiver caído ou sido danificada de qualquer forma. Devolver o
aquecedor a instalações de serviço autorizado para exame, ajuste elétrico ou mecânico, ou
reparação.
6.Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu
agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.
7.Não utilizar ao ar livre.
8.Não utilizar este aquecedor nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.
9.O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de uma tomada. Não passar o
cabo por baixo de um tapete. Não cobrir o cabo com tapetes ou similares. Manter o cabo
longe de zonas de passagem e onde não será tropeçado.
10.Para desligar a unidade, desligar os comandos e depois remover a ficha da tomada.
11.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 danos no aquecedor.
12.Para prevenir um possível incêndio, não bloquear a entrada ou saída de ar de qualquer
forma. Não utilizar em superfícies macias, como uma cama, onde as aberturas possam ficar
bloqueadas.
13.Todos os aquecedores elétricos têm no seu interior peças quentes e arqueadas ou que
provocam faíscas. Não utilizar em áreas onde gasolina, tinta, ou líquidos inflamáveis sejam
utilizados ou armazenados ou onde a unidade será exposta a vapores inflamáveis.
14.Não modificar a lareira elétrica. Utilizá-la apenas como descrito neste manual. Qualquer
outra utilização não recomendada pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou
ferimentos em pessoas.
15.Evitar a utilização de um cabo de extensão. Os fios de extensão podem sobreaquecer e
causar um risco de incêndio.
16.Não queimar lenha ou outros materiais na lareira elétrica.
17.Não bater no painel livre da porta.
18.Utilizar sempre um eletricista certificado caso sejam necessários novos circuitos ou
tomadas.
19.Utilizar sempre tomadas devidamente ligadas à terra, fundidas e polarizadas.
20.Desligar todas as fontes de alimentação antes de efetuar qualquer limpeza, manutenção ou
relocalização da unidade.
21.Ao transportar ou armazenar a unidade e o cabo, manter em local seco, livre de vibrações
excessivas e armazenar de modo a evitar danos.

ATENÇÃO: A fim de evitar um perigo devido à reinicialização inadvertida do corte térmico,
este aparelho não deve ser fornecido através de um dispositivo de comutação externo, tal
como um temporizador ou ligado a um circuito.

22.Este aparelho vem equipado com um dispositivo de segurança de proteção contra
sobreaquecimento. Se o aparelho começar a sobreaquecer por qualquer razão, desligará
automaticamente todas as funções de aquecimento do aparelho. O aparelho terá de ser
reiniciado antes de continuar a ser utilizado. Para reiniciar o dispositivo de segurança de
proteção contra sobreaquecimento, rodar todos os comandos, ligar o aparelho e voltar a ligálo.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES IMPORTANTES
NOTA: Procedimentos e técnicas que são considerados suficientemente importantes para
enfatizar.
ATENÇÃO: Procedimentos e técnicas que, se não forem cuidadosamente seguidos, resultarão
em danos no equipamento.
AVISO: Procedimentos e técnicas que, se não forem cuidadosamente seguidos, irão expor o
utilizador ao risco de incêndio, ferimentos graves, doença ou morte.

Especificação e Parâmetros dos Produtos
Voltagem

AC 220-240V, 50Hz

Potência

1750-2000W

INSTALAÇÃO DE LAREIRA ELÉCTRICA
NOTA
É necessário um circuito de 10 amperes, corrente alternada de 230 volts. Um circuito dedicado
é preferível mas não essencial em todos os casos. Será necessário um circuito dedicado se,
após a instalação, o disjuntor disparar ou o fusível queimar regularmente quando o aquecedor
estiver a funcionar. Aparelhos adicionais no mesmo circuito podem exceder a corrente
nominal do disjuntor.

ADVERTÊNCIA
Assegurar que o cabo elétrico não é instalado de modo a que seja apertado ou encostado a
uma aresta afiada e garantir que o cabo elétrico é armazenado ou fixado para evitar tropeçar
ou prender para reduzir o risco de incêndio, choque elétricos ou ferimentos em pessoas.
Códigos de construção e outros regulamentos aplicáveis para reduzir o risco de incêndio,
choque elétricos e ferimentos em pessoas. Não tente ligar as suas próprias tomadas ou
circuitos. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétricos ou ferimentos em pessoas, utilize
sempre um eletricista licenciado.

PREPARAÇÃO
Este produto inclui um painel de VIDRO! Tenha sempre extremo cuidado ao manusear
vidro. Não o fazer pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais.
Retirar todas as peças e ferragens da embalagem e colocá-las sobre uma superfície limpa,
macia e seca. Verificar a lista de peças para ter a certeza de que não falta nada. Elimine
devidamente os materiais de embalagem. Por favor, reciclar sempre que possível. Necessitará
das seguintes ferramentas
(não incluído): Chave de fendas; localizador de pinos; nível; fita métrica; broca elétrica; broca
de madeira de 1/4", martelo.

PEÇAS & HARDWARE

B - Parafusos

C - Bucha

A - Salamandra
D - Cristais

E - Troncos

Comando

ESPECIFICAÇÃO E DIMENSÃO

DIMENSÕES DO PRODUTO

PREPARAÇÃO
O seu aparelho é um aparelho montado na parede, encastrado e/ou instalado em lareira.
Selecione um local adequado que não seja suscetível à humidade e que esteja afastado de
cortinas, mobiliário e áreas de tráfego intenso.

DISTANCIA MÍNIMA DE EMBUTIR NA LAREIRA
ADVERTÊNCIA: AO UTILIZAR TINTA OU VERNIZ PARA TERMINAR A LAREIRA, A TINTA OU
VERNIZ DEVE SER RESISTENTE AO CALOR PARA EVITAR A DESCOLORAÇÃO

ENCASTRADA NA INSTALAÇÃO DE PAREDE

ADVERTÊNCIA: SÓ UMA PESSOA QUALIFICADA PODE REALIZAR A INSTALAÇÃO.

PASSO A. Seleção de uma parede seca para abrir um buraco para a caixa da lareira. Tamanho
do buraco como abaixo do chat.

Modelo
DB-845

Bucha (4pcs)

Tamanho do Orifício
Comprimento
33.4’’ (84.84cm)

Altura
18.8’’ (47.75cm)

O quarto parafuso
de cima para baixo

PASSO C. Tirar os parafusos (O quarto parafuso de cima para baixo) em ambos os lados da
lareira. Figura (C)
PASSO D. Retirar os acessórios de engate do conjunto de toros. 1. Remover a relva da frente.
2. Remover o bloco de algodão pêra.
3. Remover o saco de embalagem do conjunto de toros.
PASSO E. Ter duas pessoas para retirar o painel de vidro da caixa da lareira. Colocá-lo num
local macio e limpo. Figura (E)

PASSO F. Tirar os dois parafusos em ambos os lados da lareira. Figura (C) Se o aparelho estiver
completamente encastrado na parede:
* Utilizar os 4 parafusos (fornecidos) para bloquear o aparelho na parede com os dois flanges
laterais existentes, ver Figura (F)
* Instale o suporte e volte a instalar a frente de vidro.
PASSO G. Colocar o painel frontal bloquear o aparelho. Ver Figura (G) PASSO H. A lareira será
assim após a instalação Figura (H)

Instalação montada na parede
ADVERTÊNCIA: SÓ UMA PESSOA QUALIFICADA PODE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
Devido aos muitos materiais diferentes utilizados em paredes diferentes, é altamente
recomendável que consulte o construtor local antes de instalar este aparelho na parede.

1. Pode ver os 2 clipes na parte
de trás do dispositivo.

3. Instalar 2 parafusos de madeira,
tendo o cuidado de não os aparafusar
completamente. A cabeça do
parafuso expõe uma distância de
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Conjunto de troncos/Instalação de Brasa de Cristal
AVISO: SÓ UMA PESSOA QUALIFICADA PODE EFECTUAR A INSTALAÇÃO.

O quarto parafuso de cima para baixo.

1. Remover os parafusos (o quarto parafuso de cima para baixo) de ambos os
lados do dispositivo para remover a relva dianteira.

2. Retirar o conjunto de troncos no interior.

3. Colocar os cristais decorativos.

4. Instalar a placa de vidro.

ADVERTÊNCIA
Leia e compreenda todo este manual do proprietário, incluindo todas as
informações de segurança antes de ligar ou utilizar este produto. Não o fazer
pode resultar em choque elétricos, incêndio, ferimentos graves ou morte.

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO:
Assim que ligar a ficha de alimentação vai ouvir um bip longo e a lareira elétrica está em modo
stand-by. Premir a tecla POWER no teclado para mostrar a vermelho, e o resto do visor não é
exibido. Neste momento, a lareira elétrica está em modo de espera.
Nota: os ICONS no teclado têm a mesma função que os ICONS no controlo remoto.

Comando

Remover a folha de isolamento do controlo remoto.

Ícones

Função
Ligar/desligar o botão, ligar a operação:
clicar no botão POWER no teclado ou no comando à distância com um
curto som de campainha, a lareira elétrica começa a funcionar, o botão
POWER no teclado com cor azul, outras teclas com cor branca, as luzes LED
na frente e atrás começam a acender-se, a janela do visor mostra a
temperatura ambiente.
desligar a operação: clicar no botão POWER no teclado ou no comando à
distância com um curto som de campainha, a luz LED será desligada, a
lareira elétrica será desligada, o aquecimento será desligado, o botão
POWER no teclado ficará vermelho para mostrar tudo para fora, neste
momento, o ventilador que dentro da lareira elétrica continuará a
funcionar durante 10 segundos depois de parar, então a lareira elétrica
está em estado de espera.

Aquecimento elevado e aquecimento baixo:
Se premir o botão "HEATER" no teclado em 3 segundos, pode mudar entre
℃ e ℉ (Nota: esta função não está disponível no controlo remoto.)
A temperatura predefinida de arranque é 22℃(72℉), se a temperatura
ambiente for mais baixa do que a temperatura definida, então a lareira
elétrica em modo de aquecimento alto começa a funcionar, se necessitar
de aquecimento elétricos em modo de aquecimento baixo, então clique no
teclado ou controlo remoto o botão "HEAT" para ligar o modo de
aquecimento alto e baixo (prima pela primeira vez o botão e a janela do
visor mostrará o modo de trabalho de aquecimento atual. Se configuração
de aquecimento atual é aquecimento alto, então a janela do visor
mostrará o seguinte:
. Quando premir o botão mais uma vez, a
janela do visor seguinte:
mostrará o modo de aquecimento baixo.
Se premir o botão mais uma vez, então a janela NO HEATING MODE tornase modo OFF, se premir novamente o botão HEAT, então o modo de
aquecimento funcionará no modo H-L-O de três tipos em ciclos), cada vez
que premir o botão terá um curto som de campainha, se quiser desligar a
função de aquecimento da lareira elétrica, pode também funcionar no
teclado ou no botão de configuração de temperatura de controlo remoto
"DOWN".
Faça com que a temperatura de configuração seja inferior à temperatura
ambiente, ou então pode desligar a função de aquecimento da lareira
elétrica. Quando o aquecimento é desligado, o ventilador que se encontra
no interior da lareira elétrica continuará a funcionar durante 10 segundos
antes de parar.
Definição do temporizador:
O temporizador pode ser ajustado entre 0-12 horas.
Quando ligar, a temporização da lareira elétrica por defeito é 0 horas,
pode acionar o temporizador através do teclado ou do comando à
distância com o botão TIME.
Após a lareira elétrica estar a funcionar, prima os botões TIME no teclado
ou no comando à distância, depois O visor na visualização da temperatura
na janela do visor muda para "00" e está a piscar, neste momento, sempre
que premir o botão TIME em
(00-30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H-10H-11H-12H) muda o tempo que
precisar e depois para de carregar.
Após o visor piscar por 10 segundos, se não funcionar, o visor será
transferido de volta para o visor da temperatura ambiente e num estado
de luz constante.

Botões de aumento de temperatura:
Gama de configuração de temperatura é 15℃ (60℉)- 36℃ (97℉), (a
temperatura de configuração padrão é 22℃/72℉), prima o botão UP no
teclado ou no comando à distância. A cada vez, a temperatura adicionará
1℃/1℉. Se durante muito tempo premir no teclado (não perca o botão, os
números são alterados) a temperatura definida continuará a aumentar até
ao máximo.
(Note que esta função de premir durante muito tempo não está disponível
no comando à distância.)
Quando em configuração de temperatura, a janela de visualização da
temperatura está num estado cintilante. Se após 10seg não acionar o
botão de temperatura definida, então a janela de visualização voltará à
visualização da temperatura ambiente e estará num estado
constantemente brilhante.
Botões de redução de temperatura:
Intervalo de ajuste de temperatura é 15℃ (60℉)- 36℃(97℉), ( a
temperatura de ajuste padrão é 22℃/72℉), prima o botão DOWN no
teclado ou no comando à distância cada vez, a temperatura irá reduzir
1℃/1℉. Se durante muito tempo premir no teclado (não perca o botão, os
números são alterados) a temperatura ajustada continuará a diminuir até
ao mínimo.
(Note que esta função de premir durante muito tempo não está disponível
no comando à distância.)
Quando em ajuste de temperatura, a janela de visualização da
temperatura está num estado intermitente. Após 10seg não operar o
botão de temperatura definida, então a janela de visualização voltará para
a visualização da temperatura ambiente e estará num estado
constantemente brilhante.
Função regulador:
O brilho das chamas está no modo mais brilhante pela primeira vez. A
luminosidade da chama é de cinco níveis. Se precisar de ajustar o brilho da
chama, cada vez que premir o botão DIMMER, o brilho da lâmpada LDE da
frente e de trás tornar-se-á escuro, cada vez que premir o botão DIMMER,
o número será menos 1, quando a chama for a mais escura, neste
momento, se premir o botão DIMMER, ela voltará à chama mais brilhante
novamente.
Mudar a função de cor da chama:
A chama predefinida de arranque é COLOR laranja e pressiona o botão
COLOR MODE no comando à distância, a janela de visualização através do
visor de temperatura para o visor COLOR,
(C1,C2, C3,C4,C5 , C6 , C7 , C8 , C9).
Cada vez que premir o botão , as luzes LED acenderão por (C1) Laranja (C2) verde, (C 3) azul - (C4) branco - (C5) verde + laranja - (C6) laranja + azul
- (C7) laranja + branco -(C8) verde + azul
- (C9) verde + branco .

Função de bloqueio de crianças:
A lareira elétrica tem função de bloqueio no controlo remoto e no teclado,
Depois de terminada toda a definição das funções dos produtos, prima o
botão "UP" e "DOWN" juntos por 3 segundos no teclado ou o botão de
bloqueio de crianças no controlo remoto por um segundo, ouvirá o som
curto da campainha e depois disso a lareira elétrica está bloqueada.
Se quiser voltar a operar o teclado e o comando à distância, terá de premir
o botão "UP" e "DOWN" juntos no teclado por 3 segundos ou o botão de
bloqueio de crianças no comando à distância por um segundo, e ouvirá o
som curto da campainha, a função de bloqueio de crianças é
desbloqueada.

Ajuste da hora: prima a tecla uma vez, adicione uma hora à hora (o
intervalo de ajuste das horas é 00-23).
Definição do minuto: prima a tecla uma vez, adicione 1 minuto ao minuto
(o intervalo de definição de minutos é 00-59) .
Definição da Semana do Dia: Carregue sempre no botão, o ícone da
Semana move-se da esquerda para a direita à vez e acende-se.
Função de definição do temporizador semanal: A lareira elétrica tem a
função de programação do temporizador semanal de acender/desligar a
hora. Editar a hora de ativação/desativação do temporizador semanal.
Tecla de comutação da função de programação do temporizador semanal
para a definição do tempo de ligar/desligar.

Função de correção de erros de visualização da temperatura ambiente:
Quando em uso, se o aquecedor exibir a temperatura ambiente diferente da temperatura
ambiente real, pode usar a função de correção de erros de exibição da temperatura para
alterar a temperatura ambiente da janela de exibição. Durante muito tempo prima a tecla
TIME no teclado em 3 segundos, depois a janela de exibição da temperatura ambiente
normalmente muda para a exibição de correção da temperatura, O mostrador digital está no
modo de exibição intermitente. Quando a função de correção de erros de temperatura for
utilizada pela primeira vez, prima a tecla TIME durante 3 segundos, e a janela de visualização
será exibida como 0. Neste momento, cada vez que premir a tecla para cima ou para baixo do
comando à distância, a janela de visualização será para cima +1 ou para baixo -1 em
conformidade e o intervalo de correção situa-se entre -9 e 9. Se no modo de correção de erros
de temperatura.

Função de proteção do ecrã:
NOTA: Quando o aquecedor é ligado pela primeira vez, um ligeiro odor pode estar presente.
Isto é normal e não deve ocorrer novamente a menos que o aquecedor não seja utilizado
durante um longo período de tempo.

NOTA: Para melhorar o funcionamento, apontar o controlo remoto para a parte da frente da
lareira. NÃO premir os botões demasiado depressa. Dê tempo à unidade para responder a cada
comando.

Controlo de Sobre aquecimento
Este aquecedor está equipado com um Controlo de Sobreaquecimento. Se o aquecedor atingir
uma temperatura insegura, o aquecedor desliga-se automaticamente. Para reiniciar:
1. ligar/desligar o interruptor ON/OFF no PAINEL DE CONTROLO para OFF. Esperar 5 minutos.
2. Desligar o cabo de alimentação da tomada.
3. Inspecionar a lareira para se certificar de que nenhuma abertura de ventilação está
bloqueada, ou entupida com pó. Utilizar um aspirador para limpar as áreas de ventilação.
4. Com o interruptor POWER na posição OFF, voltar a ligar o cabo de alimentação à tomada.
5. Se o problema continuar, mandar inspecionar a tomada e a cablagem por um profissional.
Informação sobre a Bateria de Controlo Remoto
Pequeno controlo remoto utiliza uma pilha CR2025(incluído)

NOTA: A bateria de controlo remoto utilizada depende do tipo de controlo remoto que foi
selecionado acima.

NOTA: NUNCA descarte as baterias no fogo. A não observância desta precaução
pode resultar numa explosão. Elimine as baterias no seu centro local de
processamento de materiais perigosos.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO CONTROLO REMOTO
Quando o controlo remoto deixa de funcionar ou o seu alcance parece reduzido, é altura de
substituir a bateria por uma nova.
1. O compartimento da bateria está localizado na parte de trás do comando à distância.
2. Pressione e deslize a porta da bateria para abrir e retire a bateria antiga.
3. Inserir uma pilha CR2025, verificando se os terminais "+" e "-" da pilha correspondem ao
interior do compartimento da pilha.
4. Substituir a porta do compartimento da bateria.
NÃO misturar pilhas velhas com pilhas novas.

NÃO utilizar pilhas recarregáveis de células de óxido de prata com unidade de controlo
remoto.
NÃO misturar pilhas alcalinas, normais (Carbono-Zinco), ou recarregáveis (Níquel-Cádmio).
NÃO descarte as pilhas no fogo. O descarte inadequado pode causar fugas ou explosão das
pilhas.

Especificação da lareira elétrica
AVISO - A fim de evitar o sobreaquecimento, não cobrir o aquecedor.
Se tiver de sair durante muito tempo, por favor desligue o interruptor de alimentação principal
depois de ter saído.
MANUTENÇÃO
ADVERTÊNCIA: Desligar a energia antes de tentar qualquer manutenção ou limpeza para
reduzir o risco de incêndio, choque elétricos ou danos a pessoas.
LIMPEZA DE VIDRO
O vidro é limpo na fábrica durante a operação de montagem. Durante a expedição, instalação,
manuseamento, etc., a porta transparente pode recolher partículas de pó; estas podem ser
removidas por meio de um pano limpo e seco.
Para remover as impressões digitais ou outras marcas, a porta transparente pode ser limpa
com um pano húmido. A porta transparente deve ser completamente seca com um pano sem
fiapos para evitar manchas de água.
CUIDADO
Não utilizar produtos de limpeza abrasivos em superfícies de vidro ou líquidos pulverizados
diretamente sobre qualquer superfície.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE LAREIRAS
Utilizar um pano humedecido com água morna apenas para limpar as superfícies pintadas da
lareira elétrica. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
SERVIÇO
Com exceção da substituição e limpeza das lâmpadas acima descritas, um representante de
serviço autorizado deve efetuar qualquer outra manutenção.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NÃO ABRIR

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

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: _________________________________________________

