
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquecedor de Quartzo 
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1. Atributos 

1) Design inovador 

2) Aquecimento rápido 

3) Acompanhado com uma luz aconchegante 

4) Possibilidade de escolher diferentes potências 

 

2. Especficações Técnicas 

1) 3 tubos 

2) Voltagem : 230V~50Hz 

3) Potência : 1200 W 

 

3. Instruções 

1) Retire a embalagem e certifique-se de que o aparelho está intacto. 

2) O aparelho deve ser sempre colocado sobre uma superfície firme e 

nivelada. Inserir os dois pés no orifício do aparelho na parte traseira 

antes de usar 

3) Insira o cabo de alimentação e certifique-se de que o aquecedor está 

colocado numa superfície firme e nivelada, caso contrário, o interruptor 

de segurança anti-inclinação pode operar inadvertidamente. 

4) Ligue o aquecedor pressionando um dos dois interruptores oscilantes 

na parte frontal do aquecedor para acender os elementos. Quando dois 

elementos estão acesos, o aquecedor emite 800W. Quando três 

elementos estão acesos, o aquecedor emite 1200W. 

5) Após o uso, certifique-se sempre de que o aquecedor está desligado e 

desconectado da alimentação principal. 

6) CUIDADO 

 

4. Precaução 

1) O aparelho deve ser sempre colocado sobre uma superfície firme e 

nivelada e certifique-se de que o aquecedor esteja sempre bem visível. 

2) Verfique se não há nada inflamável na frente ou atrás e nas laterais do 

aquecedor e certifique-se de que nada pode cair no aquecedor. 

Certifique-se de que nada que possa derreter seja colocado muito perto 

do aquecedor. Certifique-se sempre de que não haja líquidos ou 

materiais inflamáveis nas proximidades do aquecedor. 

3) Nunca use o aquecedor em condições molhadas ou húmidas, como 

chuveiros, banheiros ou em qualquer lugar perto de uma piscina, 

banheira de hidromassagem ou jacuzzi. 

4) O correto funcionamento do aparelho é obtido quando o aquecedor é 

colocado na vertical. 

5) Quando o aparelho não estiver em uso, desligue-o e desconecte-o da 

tomada. 

6) Nunca use o aquecedor ao ar livre. 



7) Nunca deixe o aquecedor sem supervisão por qualquer período de 

tempo. 

8) Antes de limpar o aquecedor ou realizar qualquer manutenção, desligue 

e desconecte o aquecedor. Nunca use água para limpar o aquecedor ou 

permita que água respingue nele, pois isso pode causar um curto-

circuito, resultando em risco de incêndio. 

 

5. Manutenção 

1) O aparelho necessita apenas de uma limpeza externa. 

2) Após a utilização e antes de limpar, desligue sempre o aparelho da 

tomada e aguarde até que arrefeça. 

3) Limpe a poeira das grades. 

4) Use um pano húmido para limpar as partes pintadas. 

 

6. Aviso 

1) O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo de uma 

tomada. 

2) Não use este aquecedor com um programador, temporizador, sistema 

de controle remoto separado ou qualquer outro dispositivo que ligue o 

aquecedor automaticamente, pois existe risco de incêndio se o 

aquecedor for coberto ou posicionado incorretamente. 

3) Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou 

piscina. 

4) Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) 

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

experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão 

ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável. 

5) As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem 

com o aparelho 

6) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo 

fabricante, pelo seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada 

para evitar riscos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

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: _________________________________________________ 

 


