
 

  

 

CONVECTOR BASE 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
MODELO: DB-227 
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INTRODUÇÃO 
Obrigado por adquirir o nosso aparelho de aquecimento. Cada unidade é produzida 
para garantir segurança e confiança antes do seu primeiro uso. Leia as instruções 
cuidadosamente e guarde para uma futura leitura. 

 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 
Voltagem/Frequência: 230V~50Hz  
Potência: 2000W 
 
SEGURANÇA GERAL 

• Não cubra.  

• Não use sem a base encaixada. 

• Use apenas na posição vertical e numa superfície lisa. 

• O uso deste aquecedor não deve ser feito por crianças. 

• Não use o aquecedor perto de materiais inflamáveis ou sensíveis ao 
calor. 

• Não coloque o aquecedor debaixo de tomadas elétricas, prateleiras ou 
outras obstruções da saída de ar. 

 

SEGURANÇA ELÉCTRICA 
• Para uso apenas em recintos fechados. 
• Desligue a energia e o cabo eléctrico quando não estiver em uso. 
• Não calque o cabo eléctrico nem o use se estiver danificado. 
• Não use o aquecedor em locais húmidos ou molhados. 
• Se o cabo eléctrico estiver danificado, deve ser substituído por um 

electricista ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos. 

PARTES 

 
 
 
 

MONTAGEM 
• Cuidadosamente rode o aquecedor de lado para encaixar os pés. 
• Posicione cada pé como mostrado na figura 1 e segure usando os 

parafusos fornecidos. 
• São fornecidos dois parafusos para cada pé e este aparelho não 

deve ser usado sem estes estarem firmemente aparafusados. 
• Ponha o aquecedor na posição “OFF” antes de o ligar à corrente 

eléctrica. 
• A temperatura é seleccionada por uma combinação dos botões do 

aquecedor e do termóstato. O calor máximo será quando os botões 
do aquecedor estiverem ambos no “on” e o termóstato estiver no 
“máximo”. 
Quando o compartimento tiver atingido a temperatura desejada, rode 
o termóstato lentamente para a esquerda até que a temperatura 
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atinja o “off”. 
A temperatura será então mantida constante. 

• Se desejar baixar a temperatura, seleccione apenas um dos botões 
do aquecedor e repita o procedimento acima descrito. 

• O aquecedor tem um sistema automático de desligar no caso de 
sobreaquecimento. Se este for activado, desligue o aquecedor para a 
posição “off” e retire o cabo eléctrico. Permita que o aquecedor 
arrefeça e remova qualquer obstrução ao fluir do ar antes de voltar a 
usar o aquecedor. Se o desligar automático funcionar repetidamente, 
contacte um electricista qualificado. 

 

 
 

NOTAS 
• Para proveito máximo, feche janelas e portas quando o aquecedor 

estiver a funcionar. 
• Não cubra as saídas de ventilação já que isso pode causar 

sobreaquecimento e activará o desligar automático. 
 

 
USAR O TURBO (QUANDO EXISTE) 
Esta função é activada premindo o botão com o símbolo de aquecimento. O 
aquecedor irá apenas operar com o termóstato na posição “on” e só pode ser usado 
quando todos os elementos do aquecedor estão ligados (em “on”) para espalhar ar 
quente pelo compartimento. Em condições já quentes, o aquecedor pode ser usado 
com os elementos do aquecedor em “off” para espalhar ar frio pelo compartimento. 
 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
 
Para eficiência máxima do aquecedor limpe-o frequentemente. 
 

• Ponha o botão na posição “off”, desligue o cabo eléctrico e deixe o 
aquecedor arrefecer. 

• Limpe as superfícies com um pano macio. Não use detergente ou 
abrasivos já que podem arranhar a superfície. 

• Assegure-se que a grelha de entrada de ar está sem pó já que isso 
pode reduzir a circulação de ar. O pó leve acumulado pode ser 
removido com um pano macio ou com o aspirador. 

• Permita que as superfícies sequem completamente antes de voltar a 
usar o aquecedor. 
 

MONTAGEM EM PAREDE 
 
O aquecedor é fornecido com dois pares de suportes para montagem em parede 
quando assim desejar. Devem ser feitos dois buracos na parede com um espaço de 
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418 mm na horizontal para fixar o suporte superior mas o suporte de baixo é para ser 
seguro mo canto da base do aquecedor usando para isso os buracos originalmente 
concebidos para a fixação dos dois pés.  
Se necessário, estes dois suportes inferiores podem também ser fixados na parede. 
 

MAXIMIZAR A VIDA DO SEU AQUECEDOR 
 

• Evite bater ou arranhar o aquecedor. 
• Não use em ambientes sujos. 
• Quando não estiver a usar, cubra o aquecedor e guarde-o num local 

limpo, seco e fresco. 
 
 
Antes de devolver por favor verifique: 

• Se a tomada tem electricidade. 
• Se todas as instruções de começo foram observadas. 

O dispositivo deverá ser devolvido ao local de compra dentro da sua caixa original 
para reparações, recolocação ou reembolso. 
Esta garantia exclui o mau uso empregue no dispositivo pelo cliente ou falha no 
seguimento das Instruções. 
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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 
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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: _________________________________________________ 

 


