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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:  

Ler e seguir todas as instruções. Coloque as instruções num local seguro para referência 

futura. Não permitir que ninguém que não tenha lido estas instruções monte, ligue, ajuste 

ou opere o aquecedor. 

 

AVISO! 

1.1 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 utilizador não devem ser feitas por 

crianças sem supervisão. 

1.2 AVISO: A fim de evitar o sobreaquecimento, não cobrir o aquecedor. 

1.3 As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam 

continuamente supervisionadas.  

1.4 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. 

1.5 CUIDADO - algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar 

queimaduras. Tem de ser dada especial atenção aos locais onde crianças e pessoas vulneráveis 

estão presentes. 

1.6 O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de uma tomada. 

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

1.8 Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente 

de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo. 

1.9 Não utilizar este equipamento ligado a uma extensão ou tripla, utilizar sempre numa 

tomada isolada e com ligação à terra. 

 

2. Introdução 

2.1 Dependendo da instalação eléctrica, o seu aquecedor com ventilador só pode ser utilizado 

em armazéns e oficinas, estaleiros de construção ou estufas. Incorpora um termóstato e um 

corte térmico de segurança para controlar os elementos de aquecimento. O termóstato mede 

a temperatura do ar e controla a temperatura circundante. O motor do ventilador não é 

controlado pelo termóstato e continua a funcionar quando o termóstato corta a resistência de 

aquecimento. O corte térmico autorregulador desligará o aquecedor para garantir a segurança 

se sobreaquecer. 



2.2 Ao utilizar o aquecedor pela primeira vez, poderá notar uma ligeira emissão de fumo. Isto é 

bastante normal e irá parar após um curto período de tempo. O aquecedor é feito de aço 

inoxidável e foi revestido com óleo de protecção derivado a produção. O fumo é causado pelo 

óleo quando aquecido. 

 

3. Especificações Técnicas 

Modelo DB-847 

Classe impermeável IP24 

Voltagem AC 380-400V 50/60Hz 

Potência requerida 5000W 

Potência atual 21.7A 

Fusível Requerido 25A 

Ajuste 30/2500/5000W 

Termostato autorregulador 85°C 

Tamanho do aquecedor ( mm) 252*290*430 

N.W.( KG) 6,5 

 

 

3.1 Carcaça de chapa em aço e revestida por pó resistente ao calor. 

3.2 Fornecido com cabo e ficha. 

 

4. Descrição do Painel de Controlo  

4.1 Botão esquerdo: Seletor com ajuste de calor  

4.2 Botão direito: Termóstato  

 

5. Regulamentos especiais de segurança 

5.1 Ao utilizar aparelhos elétricos devem sempre ser seguidas as precauções básicas, incluindo 

as abaixo indicadas: 

5.1.1 O aquecedor não é adequado para utilização no exterior, em casas de banho ou em 

outros ambientes húmidos ou molhados. 

5.1.2 Note-se que o aquecedor pode ficar muito quente e deve, portanto, ser colocado a uma 

distância segura de objetos inflamáveis, tais como mobiliário, cortinas e similares. 

5.1.3 Não cobrir o aquecedor. 

5.1.4 O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada de corrente. 



5.1.5 Não ligar o aquecedor utilizando um temporizador de ligar/desligar ou outro 

equipamento que possa ligar automaticamente o dispositivo. 

5.1.6 O aquecedor não deve ser colocado em locais onde sejam utilizados ou armazenados 

líquidos ou gases inflamáveis. 

5.1.7 Se for utilizado uma extensão, este deve ser o mais curto possível e nunca estar enrolada. 

5.1.8 Não se deve ligar outros aparelhos à mesma tomada de rede que o aquecedor. 

5.1.9 Não utilizar este aquecedor nos arredores de uma banheira, duche ou piscina. 

5.1.10 Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, 

pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um 

perigo. 

5.1.11 Certifique-se de que o aquecedor está sempre sob vigilância e mantenha as crianças e 

os animais afastados dele. 

5.1.12 Não colocar o aparelho em veículos em movimento ou num local fácil de ser tombado. 

5.1.13 Quando não utilizar o aparelho durante muito tempo, desligue o aparelho da tomada. 

Puxe a ficha para fora da tomada e nunca retire a ficha puxando pelo cabo.  

5.1.14 Manter o aquecedor longe da cortina ou de locais onde a entrada de ar possa ser 

facilmente bloqueada. 

5.1.15 O aquecedor tem uma ligação à terra de modo a prevenir possíveis choques eléctricos, 

no entanto, nunca deve manusear o aparelho com as mãos molhadas. 

5.1.16 Não eliminar os aparelhos elétricos como lixo municipal não separado, utilizar 

instalações de recolha separadas. Contacte o governo local para obter informações sobre os 

sistemas de recolha disponíveis. Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou 

lixeiras, as substâncias perigosas podem derramar para as águas subterrâneas e entrar na 

cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar. 

5.1.17 Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e 

conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização 

do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. 

5.1.18 As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. 

 

6. Utilização das instruções  

6.1 Posicionar o aquecedor de modo a que fique direito e estável sobre uma superfície firme e 

a uma distância segura de ambientes húmidos e objetos inflamáveis. 

6.2 Ligar o aquecedor à rede elétrica. 

6.3 Ajustar o botão do termóstato ao MAX e deixar o aquecedor funcionar com potência 

máxima.  



6.4 O aquecedor ligar-se-á quando o seletor de aquecimento estiver regulado para uma das 

configurações de potência. 

6.5 Assim que o compartimento atingir a temperatura requerida, o aquecimento deixará de 

funcionar, mas o ventilador continuará a funcionar. Assim que a temperatura ambiente baixe o 

aquecimento voltará a funcionar. 

6.6 Antes de desligar o aquecedor, por favor, rode o termóstato para a posição MIN e coloque 

o interruptor na posição de ventilador, deixe o aparelho arrefecer durante dois minutos, 

depois desligue o aquecedor e retire a ficha. 

 

7. Limpeza e manutenção  

7.1 Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada e deixe o aquecedor arrefecer. A 

superfície é fácil de se sujar, limpando-o frequentemente com esponja macia. Limpe com uma 

esponja mergulhada em < 50°C de água e detergente suave, depois seque a superfície do 

aquecedor com um pano limpo. Tenha cuidado para não deixar a água entrar no interior do 

aparelho. Não salpique água sobre o aquecedor, nunca use solvente como gasolina, etc. para 

limpar o aquecedor, a fim de proteger a sua superfície. 

7.2 Limpar o cabo e a ficha, secar e embalar num saco de plástico. 

7.3 Quando guardar o aquecedor, deixe-o arrefecer primeiro, mantenha-o seco. Depois cobri-

lo com um saco de plástico, colocá-lo numa caixa e armazená-lo num local seco e arejado.  

 

8. Resolução de problemas: 

Pode resolver facilmente muitos problemas comuns, poupando-lhe o custo de uma possível 

chamada de serviço. Tente as sugestões abaixo para ver se consegue resolver o problema 

antes de telefonar para o centro de serviço. 



Problema Causa possível Tratamento 

O aquecedor não funciona, 

mesmo quando está ligado à 

corrente e o interruptor, o 

termóstato está ligado. 

A ficha está solta, 

má ligação 

Puxar a ficha, verificar a ligação da ficha 

e da tomada. Em seguida, ligar 

novamente. 

Sem energia na 

tomada de corrente 
Inserir a ficha numa tomada apropriada 

O elemento de aquecimento 

que brilha 

A tensão de entrada 

é demasiado alta ou 

demasiado baixa 

Utilizar a fonte de alimentação de 

acordo com a classificação no rótulo 

A grelha de entrada 

de ar está bloqueada 

Manter o aquecedor longe de artigos 

como cortina, saco de plástico, papel e 

outras coisas que possam cobrir a 

entrada ou que possam ser facilmente 

cobertas na entrada de ar 

O aparelho não aqueceu, 

apenas o ventilador 

funcionou 

O interruptor não foi 

colocado na 

regulação do 

aquecimento 

Mudar o interruptor para a regulação de 

calor 

O termóstato 

desligado 

Rodar o termóstato e ouvir se houver 

um clique. Se não houver clique e o 

termóstato não estiver danificado, o 

aquecedor liga-se automaticamente 

quando o aparelho arrefece. 

Protecção de 

sobreaquecimento 

 

Desligar o aquecedor e inspeccionar o 

bloqueio da entrada ou saída. Desligar a 

ficha e esperar pelo menos 10 minutos 

para que o sistema de protecção seja 

reiniciado antes de tentar reiniciar o 

aquecedor. 

Ruído anormal 
O aparelho não está 

em pé 

Colocar o aquecedor sobre uma 

superfície plana e estável. 

 

 



Eliminação 

Protecção ambiental 

 

 

 

Os resíduos da produção eléctrica não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Por 

favor, reciclar onde existam instalações. Verifique com a sua Autoridade Local ou retalhista 

para obter conselhos sobre reciclagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



CARTÃO DE GARANTIA 

 

ATENÇÃO CARO CLIENTE: 

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL 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: _________________________________________________ 

 


