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Por favor, leia estas instruções de uso e dê uma boa revisão na ilustração antes de utilizar 
o aparelho. 

 
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma 
pessoa responsável pela sua segurança. 
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. 
O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo de uma tomada. 
Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina! 
 



 
 

SEGURANÇA GERAL 
 

● NÃO CUBRA, RESTRINGE A ENTRADA DE AR OU USE PARA SECAR ROUPA. 

● A SUPERFÍCIE DESTE VENTILADOR ESTÁ QUENTE. SUPERVISIONE QUALQUER CRIANÇA E 
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO QUANDO EM USO. 

● NÃO UTILIZE O VENTILADOR PENTO DE ITENS FLAMÁVEIS OU SENSÍVEIS AO CALOR. 

● APENAS UTILIZE EM POSIÇÃO VERTICAL E NÃO O DEIXE USE SEM VIGILÂNCIA.  
SEGURANÇA ELÉTRICA  

● APENAS PARA USO INTERIOR. 

● DESLIGUE-O E RETIRE DA TOMADA DE ENERGIA QUANDO NÃO UTILIZADO.  

● NÃO PUXE O AQUECEDOR PELO CABO DE ALIMENTAÇÃO OU UTILIZE SE DANIFICADO.  

● NÃO USE O AQUECEDOR EM AMBIENTES HÚMIDOS. 

● SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR UM 
ELETRICISTA OU PESSOA IGUALMENTE QUALIFICADA PARA EVITAR ACIDENTES.  

 
PARA UTILIZAR 

 
1. Coloque o aquecedor no off antes de ligar a uma fonte de energia.  
2. A temperatura de operação é selecionada por uma combinação do botão on/ off e do termostato. A 

configuração mais quente será quando o aquecedor estiver na configuração “Alta” e o termostato 
estiver na posição “Máximo”. 

3. Para determinar a temperatura de trabalho correta para suas condições, ligue o aquecedor para "High" 
e o termostato para "Maximum". A luz de energia será ativada e o aquecedor será ligado. Quando 
chegar a uma temperatura confortável, gire o termostato lentamente no sentido anti-horário até que o 
aquecedor se desligue. A temperatura será agora mantida constante. 

4. Se desejar baixar a temperatura de operação, selecione a configuração “Low” do aquecedor e repita o 
processo acima. 

5. Para circulação de ar apenas (sem aquecimento) selecione “Fan only”. 
6. O aquecedor é equipado com um corte automático no caso de sobreaquecer. Se isso for ativado, 

desligue o aquecedor e desconecte-o. Deixe o aquecedor esfriar e remova qualquer coisa que restrinja 
o fluxo de ar antes de usar o aquecedor novamente. Se o corte automático operar repetidamente, entre 
em contato com um eletricista qualificado para obter orientação. 
NOTAS 

● A lâmpada de energia estará acesa se a temperatura estiver abaixo da configuração do termostato. 

● Para proveito máximo feche as janelas e portas.  

● Não cubra os orifícios de ventilação, pois isso causará sobreaquecimento e ativará o corte. 

 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

 
Para maximizar a eficiência do aquecedor limpar regularmente  
1. Coloque os interruptores na posição “OFF”, desconecte e deixe o aquecedor esfriar. 
2. Limpe as superfícies com um pano macio e húmido. Não use detergente ou abrasivos, pois isso 

arranhará a superfície. 
3. Certifique-se de que a grade de entrada está livre de pó, pois isso reduzirá o fluxo de ar. Algum pó 

acumulado pode ser removido com pano macio ou aspirador de pó  
4. Deixe a superfície secar completamente antes de usar o aquecedor novamente. 
 
 

MAXIMIZE A VIDA DO SEU AQUECEDOR 
 

● Evite bater ou arranhar o aquecedor. 

● Não use em ambientes empoeirados. 

● Quando não estiver em uso, armazená-lo numa área limpa, fresca e seca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Instruções de operação: 
 

1. Gire o botão do termostato para o valor mínimo e, ao mesmo tempo, coloque o botão de seleção 
de calor na posição “O” (veja a figura). 
2. Ligue o aparelho e coloque o interruptor do termostato na posição máxima. Em seguida, gire o 
botão de seleção de calor para escolher ar ou ar quente e a temperatura do ar quente como abaixo. 
Enquanto estiver trabalhando, a luz indicadora estará acesa. 
2.1 Gire o botão de seleção de calor para a posição ““, o aquecedor sopra ar frio. 
2.2 Gire o botão de seleção de calor para a posição “I”, o aquecedor sopra ar quente, trabalhando a 1000W. 
2.3 Gire o botão de seleção de calor para a posição "II", o aquecedor sopra ar quente, trabalhando a 2000W. 
2.4 Gire o botão de seleção de calor para a posição “O”, e o aquecedor pára de funcionar, a luz indicadora 
estará apagada. 
3. Ajuste o botão do termostato para a posição adequada para o ajuste de temperatura desejado. 
3.1 Verifique se o interruptor do termostato está na posição máxima. 
3.2 Quando sentir a temperatura ambiente confortável, rode lentamente o interruptor do termóstato no 
sentido contrário dos ponteiros do relógio para a posição mínima até o aparelho deixar de funcionar.
 Então o botão do termostato manterá a temperatura ambiente na temperatura desejada 
automaticamente. 
              Você também pode girar o termostato no sentido anti-horário para a posição mínima ou girar o 
termostato no sentido horário para a posição máxima para reduzir a temperatura. 
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Eliminação favorável ao meio ambiente 

 
                                                                                    
 
 
 

 

Você pode ajudar a proteger o meio 
ambiente! 
 
    Por favor, lembre-se de respeitar 
     os regulamentos locais para 
     eliminação adequada de resíduos. 


