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220-240V～50/60Hz  1800-2000W 



PARA A SUA PRÓPRIA SEGURANÇA 

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o aquecedor com ventilador. 

2. Ligar o aquecedor do ventilador apenas a uma tomada monofásica com uma tensão 

principal, conforme especificado na placa de classificação. 

3. Este aparelho cumpre os requisitos de compatibilidade eletromagnética especificados na 

EN 55104/95 no que diz respeito à interferência com aparelhos de rádio e televisão. 

4. Não deixe a sua casa enquanto o aparelho estiver em funcionamento: certifique-se de que 

o interruptor está na posição OFF (0) e que o termóstato está na posição mínima. Desligue 

sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado. 

5. Mantenha o material combustível, como móveis, almofadas, roupa de cama, papel, roupa, 

cortinas, etc., a pelo menos 100 cm de distância do aquecedor do ventilador. 

6. Não pendurar nada sobre ou em frente ao ventilador.  

7. Desligar sempre o aquecedor quando não estiver a ser utilizado. Não puxar o cabo para 

desligar o aquecedor. 

8. Manter a entrada e saída de ar livre de objetos: pelo menos 1 m à frente e 50 cm atrás do 

aquecedor.  

9. Não instalar o aquecedor mesmo por baixo de uma tomada. 

10. Não deixar animais ou crianças tocar ou brincar com o ventilador. Preste atenção! A saída 

de ar fica quente durante o funcionamento (mais de 80℃, ou 175 F). 

11. Não cobrir. Se coberto, há o risco de sobreaquecimento ou mesmo de incêndio.  

12. Não utilizar este ventilador nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.  

13. Não utilizar o ventilador nos compartimentos com gás explosivo ou enquanto utilizar 

solventes inflamáveis, verniz ou cola. 

14. 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. 

15. Manter o ventilador limpo. Não permitir a entrada de quaisquer objetos em qualquer 

abertura de ventilação ou de exaustão, uma vez que isto pode causar choque elétrico, incêndio 

ou danos no aquecedor. 

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

17. O 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. 

18.  O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças pequenas sem supervisão. 

19.  As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o 

aparelho. 

 



FUNCIONAMENTO DO AQUECEDOR  

NOTA: É normal quando os aquecedores são ligados pela primeira vez ou quando são ligados 

depois de não terem sido utilizados durante um longo período de tempo, os aquecedores 

podem emitir algum cheiro e fumos. Isto desaparecerá quando o aquecedor estiver ligado por 

um curto período de tempo. 

 

INSTALAÇÃO  

O aparelho não requer instalação, deve ser utilizado apenas como um aparelho portátil. 

Os aparelhos portáteis não são adequados para utilização numa casa de banho. 

 

OPERAÇÃO 

- Rodar o botão do termóstato (à direita) no sentido dos ponteiros do relógio até atingir a 

regulação máxima. 

- Serviço de Verão (apenas ventilação): rodar o botão para a regulação. 

- Aquecimento com potência reduzida: rodar o botão (direita) para a regulagem I (1000W). 

- Aquecimento com potência máxima: rodar o (à direita) para a regulagem II (2000W). 

- Desligar: rodar o botão (esquerda) para a regulagem ○. 

 

REGULAÇÃO DO TERMÓSTATO 

Quando a sala tiver atingido a temperatura requerida, rodar o botão termóstato direito 

(quando incluído) no sentido anti-horário até ao ponto em que o aparelho se desliga e não 

mais além. A temperatura fixada desta forma será regulada automaticamente e mantida a um 

nível constante pelo termóstato. 

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO  

Antes da limpeza, remover sempre a ficha da tomada elétrica. 

Limpar frequentemente as grelhas de entrada/saída de ar. 

Nunca utilizar pós ou solventes abrasivos. 

 

ADVERTÊNCIAS 

- Não utilizar o aparelho nas proximidades de duches, banheiras, lavatórios, piscinas, etc. 

- Utilizar sempre o aquecedor em posição vertical. 

- Não utilize o aquecedor para secar a sua roupa. Nunca obstruir as grelhas de entrada e saída 

(perigo de sobreaquecimento). 



- O aquecedor deve ser posicionado a pelo menos 50 cm de móveis ou outros objetos. 

- Quando o aparelho for utilizado em versão portátil, não o coloque contra paredes, móveis, 

cortinas, etc. 

- O aparelho deve ser instalado de modo que os interruptores e outros comandos não possam 

ser alcançados pelas pessoas que utilizam a banheira ou o duche. 

- Este aparelho vem com uma ligação do tipo Y. A substituição do cabo de alimentação deve 

ser confiada apenas a um técnico autorizado pelo fabricante, uma vez que tal trabalho requer 

ferramentas especiais. 

- O aparelho não deve ser posicionado diretamente debaixo de um ponto fixo de alimentação. 

- Não utilizar o aparelho enquanto estiver a funcionar, a fim de evitar o sobreaquecimento 

com o risco de incêndio que o acompanha. 

- Não utilizar o aparelho em salas com área inferior a 4m2. 

O aquecedor está equipado com um dispositivo de segurança que desligará o aquecedor em 

caso de sobreaquecimento acidental (por exemplo, obstrução das grelhas de entrada e saída 

de ar, motor a girar lentamente ou não girar de todo). Para reiniciar, desligar a ficha da 

corrente durante alguns minutos, remover a causa do sobreaquecimento e, em seguida, ligar 

novamente o aparelho. 

 

Significado de caixote do lixo com rodas cruzadas: 

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

instalações de recolha seletiva. 

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 vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua 

saúde e bem-estar. 

Ao substituir aparelhos antigos por novos, o retalhista é legalmente obrigado a levar de volta o 

seu aparelho antigo para eliminação, pelo menos gratuitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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: _________________________________________________ 

 


