
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Secador de Toalhas 

DB-846 
 
 
 
 



INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA 

Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, devem ser sempre observadas as precauções básicas de 

segurança. 

 

 
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. Mantenha-as à mão para referência futura. 

Este aparelho destina-se a aquecer e secar toalhas e, por conseguinte, está quente ao toque. 

Quando utilizado por ou perto de crianças pequenas ou pessoas com capacidades reduzidas, é 

necessária uma supervisão atenta. As crianças pequenas devem ser supervisionadas para 

garantir que não brincam com o aparelho. 

Qualquer aumento da temperatura ambiente é diretamente refletido no aparelho e, em 

consequência disso, o aparelho sentir-se-á mais quente ao toque durante os períodos mais 

quentes. Também o efeito de isolamento das toalhas provocará a temperatura de 

funcionamento a aumentar ligeiramente. 

O aparelho deve ser instalado de modo a que os interruptores e outros controlos não possam 

ser tocados por uma pessoa no banho ou duche. 

NÃO utilizar este aparelho para qualquer outro fim que não seja a sua utilização prevista. 

Para evitar um perigo, este toalheiro aquecido NÃO DEVE ser utilizado para transportar toalhas 

ou quaisquer outros artigos que estiveram em contacto com petróleo, produtos à base de 

petróleo ou fluidos de limpeza a seco. 

Utilizar este aparelho apenas com a tensão especificada na etiqueta de classificação, ou em 

qualquer outra parte destas instruções. 

Os regulamentos exigem que os trabalhos elétricos sejam efetuados apenas por pessoas 

autorizadas. 

NÃO mergulhar em qualquer líquido. 

Para serviço contactar o seu Agente de Serviço Autorizado mais próximo. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES 

Modelo: DB-846 

Altura: 450mm 

Largura: 550mm 

Profundidade: 95mm 

Potência 80W 

Alimentação elétrica: 230Volts a.c., 50Hz, monofásico 



CUIDADOS E LIMPEZA 

O secador de toalhas deve ser limpo esporadicamente com um pano húmido. 

NÃO UTILIZAR QUALQUER PRODUTO DE LIMPEZA ABRASIVO OU CORROSIVO. 

 

INSTALAÇÃO PARA O DESENHO MOUNTADO DE PAREDE 
 

1. Quatro suportes de plástico inseridos no tubo vertical como direção da seta. 
 

 

2. Marcar a posição na parede. Recomendamos que a altura mínima de instalação não seja 

inferior a 1305mm. 
 
 
 

 
3. Fazer quatro furos nas marcas. Inserir a expansão no furo e fixar os arbustos no mesmo. 



Borracha de 

Silicone 

Fivela de Pressão 

 
 

4. Fazer corresponder o aquecedor de toalhas aos arbustos 
 

5. Aparafusar o parafuso de arranque no furo do suporte 
 
 
 
 

INSTALAÇÃO 

 

 

 
1. Retroceder o parafuso M3*10, abrir a fivela de compressão e retirar a borracha de silicone. 

 



2. Embalar duas extremidades das primeiras barras de aquecimento com borracha de silicone. 
 

 

3. Embalar borracha de silicone com gancho, dobrar a fivela da prensa e depois aparafusar 

M3*10. 

 

 
4. Abrir o anel anti-off, pendurar o aquecedor de toalhas eléctricas na haste fixa e, em seguida, 

apertar o fivela. 

 
 
 
 

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 

Este aparelho DEVE ser instalado de acordo com as regras e regulamentos de cablagem 

relevantes e em particular os regulamentos que abrangem a instalação de aparelhos e 

acessórios em situações de humidade, tais como casas de banho, duches, lavandarias e outras 

áreas com contentores de água fixos. Deve ser instalado de acordo com as normas locais. 

De acordo com as normas locais, este aparelho deve ser ligado a uma fonte de alimentação 

que inclui um circuito de terra. 

Este aparelho não pode ser ligado a um circuito de alimentação de dois fios (iluminação). 

São necessárias ferramentas especiais para a substituição do cabo de alimentação e do 

elemento. Contacte um Agente de Serviço Autorizado para serviço. 

Observações: 

Este aparelho não é adequado para pessoas com problemas físicos, sensoriais, de inteligência 

ou falta de experiência (incluir as crianças), exceto quando são supervisionadas pelos seus 

tutores ou com direito de orientação antes de utilizar o aparelho. 



Não utilizar este aparelho com um cabo danificado, ficha, ou após o mau funcionamento do 

aparelho ou após ter sido caído ou danificado de qualquer forma. Regresso a uma pessoa 

elétrica qualificada para exame, elétrico serviço e reparação. 

 

 
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 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 
 



 

 
Modelo do aparelho:    

 
 

Nome de cliente:    
 
 

Data de aquisição: / /  

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. 

 
 
 

 


