
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

 
O modelo DB-549 é um aquecedor de chama com base em aço 

inoxidável 

AVISO: SOMENTE PARA USO EXTERNO 

POR FAVOR MANTER O MANUAL PARA FUTURA 

CONSULTA  

 



Atenção 

Leia as instruções cuidadosamente antes da instalação e uso. 

1. Este aparelho deve ser usado no exterior ou em uma área bem ventilada, e não deve ser instalado ou 

usado em ambientes fechados. 

2. Não mova este aparelho quando em operação, ou depois de ter sido desligado antes que a temperatura 

arrefece. 

3. Não tente alterar a aplicação do aparelho de forma alguma. 

4. As reparações devem ser feitas por uma pessoa qualificada. 

5. Em caso de vento forte, deve ser dada atenção especial com relação a inclinação do aparelho. 

6. O aquecedor não atingir uma temperatura adequada. Temperatura inferior a 5 ℃ causará um fluxo de 

calor restrito e o aparelho não funcionará adequadamente. 

7. O aparelho começa a fazer barulhos durante o uso (um ligeiro barulho é normal quando o aparelho é 

desligado). 

8. Qualquer proteção ou outro dispositivo de proteção removido para manutenção do aquecedor deve 

ser substituído antes de operar o aquecedor. 

9.Crianças e adultos devem ser avisados sobre os riscos de altas temperaturas da superfície e devem 

permanecer afastados para evitar queimaduras ou queima da roupa. 

10. Crianças e animais devem ser cuidadosamente supervisionados quando estiverem na área do 

aquecedor. 

11. Roupa ou outros materiais inflamáveis não devem ser pendurados no equipamento ou colocados 

sobre ou perto do equipamento. 

12. Não coloque artigos proximo a este equipamento. Certos materiais ou itens quando armazenados 

próximos a este equipamento serão submetidos a calor intenso e podem ser seriamente danificados. 

13. Não use ou armazene materiais inflamáveis perto deste equipamento. 

14. Não pulverize aerosóis nas proximidades deste equipamento enquanto ele estiver em operação. 

15. Sempre mantenha pelo menos 0,9 m de distância de materiais inflamáveis. 

16. Posicione sempre o equipamento sobre uma superfície plana firme. Em uma área amplamente 

ventilada que deve ter um mínimo de 25% de área de superfície aberta. A área de superfície é a soma 

das paredes da superficie. 

 

 



Instrução da estrutura 

 
1. Queimador 

2. Bandeja do queimador 

3. Caixa elétrica 

4. Prato de queimadura 

5. Câmara de entrada de ar 

6. Corda de vedação da câmara de entrada de ar 

7. Contra-capa 

8. Placa do fogo 



9. Capa do fogo 

10. Corda de vedação da tampa do fogo 

11. Adaptador 

12. Barra do queimador 

13. Interruptor de temperatura 

14. Escova de esponja 

15. Bloqueio 

16. Tela da Chama 

17. Tampa de Alumínio 

18. Protetor de malha superior 

19. Protetor de malha inferior 

20. Tubo de vidro 

21. Barra de apoio superior  

22. Grelha superior 

23. Conector de tubo de vidro 

24. Barra de apoio inferior 

25. Grade inferior 

26. Anel de borracha  

27. Painel de isolamento 

28. Bandeja do queimador 

29. Painel lateral  

30. Peças fixas do painel lateral 

31. Painel lateral 

32. Calço 

33. Bandeja do Queimador 

 

Modelo DB-549  

Potência  9KW 

Eficiência   95% 

Dimensões (L*A*C) 524*2210*606MM 

Tamanho embalagem externa 

(L*A*C) 
555*1085*555MM 

Peso Liquido/Bruto 52/65KG 



Capacidade do Queimador   8KG 

Tempo de queima automatica 4H 

Consumo do Pellet 2KG/H 

Combustivel pellet 

 

Montagem 

 
Passo 1: Posicione o conjunto da caixa do tanque como mostrado acima. 

Retire o painel lateral (Frente) e tire todas as peças.

 



Passo 2: Coloque estas duas fichas no buraco. 

 

Passo 3: Conectar a ficha ao sensor de temperatua. 

 

 
Passo 4: Desaperte os 2 parafusos M5 parafusos e porcas pré-montados na 

barra de suporte – Barra de apoio inferior (24). 

Barra de apoio superior (21) para a barra de apoio inferior (24) e fixe a conexão 

usando 2 parafusos e porcas. 

Repita este passo e conecte outros 3 jogos das barras de suporte. 



 
Passo 5: Anexe a tela corta chama (16) na parte superior da barra de apoio 

superior (21) e fixe a conexão usando 2 parafusos M5 e porcas (veja figura 

Ⅱ). 

Repita este passo e conecte a tela da chama (16) a outros 3 jogos de barra 

de apoio superior. (Veja a figura Ⅲ, Ⅳ) 

 

 
Passo 7: Desaperte 8 parafusos M5 e porcas Pré-montadas na parte 

superior do conjunto da caixa do tanque. 

Coloque as partes fixas do painel lateral na parte superior do conjunto da caixa 

do tanque. Certifique-se do alinhamento das extremidades superiores do 

conjunto da caixa do tanque com a ranhura das peças fixas do painel lateral. 

Passo 6: Coloque a tampa de 

alumínio (17) na tela da chama (16) e 

fixe a conexão usando 4 parafusos M5 

e porcas. 



Combine o furo roscado e fixe cada conexão com os 2 parafusos M5 e porcas .

 
Passo 8: Insira 4 extremidades de cada grade inferior (25) nos slots do assento 

da barra de apoio inferior (24) como mostrado na figura. Fixe todos na grade 

inferior (25) exceto o lado da frente. 

 

 
Passo 10: Fixe toda a grade superior a Barra de apoio superior  

(21) exceto a grade frontal. 

Passo 9: Desaperte as placas de fixação 

de proteção das 4 peças pré-montadas 

com os lados da tela chama (16). 

Placa de Fixação 



 
Passo 11: Fixar a caixa eletrica.  

 

Passo 12: Fixar a tampa da Caixa eletrica. 



 
Passo 13: Encaixe o anel da fibra de vidro (26) ao redor do furo do queimador. 

Conecte os 2 tubos de vidro (20) com o conector do tubo de vidro (23). Segure 

todo o conjunto do tubo de vidro cuidadosamente. Encaixe a ponta dentro do 

furo do queimador o máximo possivel. 

Mantenha todo o conjunto do tubo de vidro verticalmente e encaixe sobre o 

anel de fibra de vidro (26). 

NOTA: OS TUBOS DE VIDRO SÃO FRAGEIS, MANOBRE OS TUBOS DE 

VIDRO COM CUIDADO E VAGAROSAMENTE! 

 



 

INSTALAÇÃO 

1.Coloque o pellete de madeira no queimador. 

 

2. Adicione a acendalha sobre o pellete

Passo 14: Monte a grade inferior (25) e a 

grade superior (22) na frente. Fixe as 4 

peças da proteção. 

Aperte as placas para manter a grade 

superior (22) de forma firme no local. 



 

 

 

3. Acenda a acendalha, e espere cerca de 5-8 minutos para ter a 

certeza de que os pelletes estão acesos completamente (Fechar 

antecipadamente causa fumo negro). 



 

4.Empurre o queimador para dentro, e feche a porta. 

 

5. Conecte a ficha e ligue. Então a luz de On/Off é acesa (Significa 

que a energia está ligada). Rode o o botão para ajustar a 



intensidade do fogo. 

 

6. Quando o fogo apagar e já tiver frio, desligue o equipamento. Só 

depois remova o queimador e limpe a superficie. 

Regras importantes de segurança 

Para uso ao ar livre ou em áreas amplamente ventiladas. 

Uma área amplamente ventilada deve ter um mínimo de 25% da área de superfície aberta. 

A superfície é a soma da superfície das paredes. 

O uso deste aparelho em áreas fechadas pode ser perigoso e é PROIBIDO. 

Crianças e adultos devem estar cientes das altas temperaturas de operação das áreas acima do poste 

ao operar este aquecedor. As crianças devem ser cuidadosamente supervisionadas quando estiverem 

próximas do aquecedor. 

NUNCA coloque qualquer coisa, incluindo roupas ou qualquer outro item inflamável, sobre o aquecedor. 

NÃO opere este aquecedor, a menos que esteja totalmente montado com o refletor no lugar. 

Respeite a distancia mínima de materiais combustíveis. 

MANUTENÇÃO 

Para aproveitar anos de desempenho excepcional do seu aquecedor, certifique-se de que você realize 

regularmente as seguintes atividades de manutenção: 

Mantenha as superfícies exteriores limpas. 

 Use água morna e sabão para limpeza. Nunca use agentes de limpeza inflamáveis ou corrosivos. 

Durante a lavagem do aparelho, certifique-se de manter a área ao redor do queimador e a montagem do 



piloto seca tempo todo. 

 O fluxo de ar deve ser desobstruído. Mantenha o queimador e as passagens de ar de circulação limpas. 

Os sinais de possível bloqueio incluem: 

 O aquecedor NÃO atinge a temperatura desejada. 

 O brilho do aquecedor é excessivamente desigual. 

 O aquecedor faz barulhos. 

 Aranhas e insetos podem aninhar no queimador ou orifícios. Esta condição perigosa pode danificar o 

aquecedor e torná-lo inseguro para uso. Limpe os furos do queimador usando um limpador de tubos 

pesados. O ar comprimido pode ajudar a eliminar as partículas menores. 

 Os depósitos de carbono podem criar um risco de incêndio. Se desenvolverem depósitos de carbono, 

limpe a cúpula e o motor com água morna e sabão. 

Nota: em um ambiente de ar com salitre (como perto do mar), a corrosão ocorre mais rapidamente 

do que o normal. Verifique frequentemente as áreas corroídas e repare-as prontamente. 

Serviço 

Consulte o seu revendedor local para reparar este aparelho e substituir suas peças. A manutenção do 

aparelho deve ser realizada apenas por pessoal autorizado. 

Cuidado: não use peças ou componentes não autorizados para este aparelho, use apenas peças e 

componentes originais de substituição do equipamento. O uso de peças ou componentes não autorizados 

anulará a garantia e pode criar uma condição insegura 

Nota: Espere até que o aquecedor esteja frio antes de o cobrir. 

Armazenamento 

Não há limitação no armazenamento do aparelho dentro de casa desde que o cilindro seja removido do 

aparelho. 

Armazene o aquecedor verticalmente em uma área protegida do contato direto com o clima incerto (como 

chuva, granizo, granizo, neve, poeira e detritos). 

Se desejar, cubra para proteger as superfícies exteriores e para evitar a acumulação de passagens de 

ar. 

Nota: Aguarde até que o aquecedor esteja frio antes de o cobrir. 

Durante períodos de inatividade prolongada ou ao transportar: 

NÃO armazene em local que exceda 50 ° C. 


