
 

   

 
 
 

VENTOINHA DE CHÃO 50cm 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

MODELO: DB-507-20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
 

 



Precauções Importantes 

Ao usar aparelhos elétricos, devem ser seguidas precauções básicas 

de segurança. Estas instruções devem ser guardadas para futuras 

referências. 

 
 

• Leia e familiarize-se com todas as instruções de operação antes de usar este 

equipamento. 

• Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique que a unidade está intacta e 

não sofreu danos. 

• Não utilize este produto com um programador, temporizador, controlo remoto 

separado ou de outro dispositivo. 

• Verifique se a tensão indicada na etiqueta corresponde à da rede local antes de 

ligar o aparelho à rede elétrica. 

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 

anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com 

falta de experiência e conhecimentos se tiverem recebido supervisão ou instruções 

sobre a utilização do aparelho de forma segura e sem os riscos envolvidos. As 

crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do equipa- 

mento não devem ser feitas por crianças sem supervisão. 

• É necessária uma supervisão rigorosa quando utilizar este aparelho perto de 

crianças. 

• Nunca deixe este aparelho ao alcance de crianças. 

• Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que 

sejam continuamente supervisionadas. 

• Não mergulhe o aparelho ou o seu cabo em água ou outros líquidos. 

• Não deixe o aparelho sem vigilância durante o seu funcionamento. 

• Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica. 

• Utilize sempre este aparelho numa superfície sólida e nivelada. 

• Não use este aparelho ao ar livre. 

• É obrigatório desligar o cabo de alimentação após a utilização do mesmo, antes 

de o limpar ou reparar. 

• As reparações a aparelhos elétricos só devem ser efetuadas por um eletricista 

qualificado. Reparos inadequados podem colocar o usuário em perigo. 

• Não utilize este aparelho com uma ficha ou cabo danificado, após mau funciona- 

mento, depois de ter caído ou se de alguma forma estiver danificado. 

• Deve de ser efetuado um controlo regular e periódico ao cabo de alimentação 

para garantir que o mesmo não esteja danificado. Se houver sinais de danos, o 

aparelho não deve de ser utilizado. 
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• Se o cabo de alimentação estiver danificado, só deve de ser substituído pelo 

fabricante ou por um serviço pós-venda devidamente qualificado para evitar peri- 

gos. 

• Não deixe o cabo de alimentação sobre bordas afiadas ou superfícies quentes. 

• Não coloque o cabo de alimentação debaixo de carpetes, tapetes, etc. 

• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e não deve de ser utilizado 

para fins industriais. 

• Não utilize quaisquer acessórios ou dispositivos para além dos fornecidos ou 

recomendados pelo seu fornecedor. 

• Não utilize este aparelho para outra finalidade diferente da pretendida. 

• Não empurre objetos (incluindo os dedos) para dentro da grelha do ventilador ou 

quaisquer aberturas, pois isso poderá provocar lesões, danos no aparelho e / ou 

choques elétricos. 

• Desconecte da corrente elétrica após cada uso. Puxe pela ficha e não pelo 

cabo. 
 
 
 

Estrutura e partes 8 

1- Grelha da ventoinha 

2- Lâmina da ventoinha 

3- Parafusos do eixo 

4- Suporte do pé 6 

5- Cabo de alimentação e 

ficha. 

6- Botões Ligar/Desli- 

gar/Velocidade 

7- Carcaça do motor 

8- Alça de transporte 
 
 

 

Utilizar a ventoinha de chão 

• Remova toda a embalagem e elimine-a responsavelmente 

• Coloque o ventilador na posição desejada e certifique-se de que está nivelado. 

• Certifique-se de que os interruptores de controlo de ligar / desligar / velocidade (6) têm o inter- 

ruptor '0' premido para garantir que o ventilador está no modo desligado. 

• Para alterar a posição de inclinação vertical, solte um bocado os dois parafusos do eixo (3), 

mova a grelha da ventoinha (1) para a posição desejada e volte a apertar os parafusos do eixo 

(3). 

• Para transportar o ventilador, levante-o através da alça de transporte (8). 

• Insira a ficha (5) na tomada mais próxima; Para operar a ventoinha pressione os botões ligar / 

desligar / velocidade da seguinte forma: 

Pressione o botão 1 para a velocidade mais baixa. 

Pressione o botão 2 para a velocidade media. 

Pressione o botão 3 para a velocidade mais alta. 

Pressione o botão 0 para desligar a ventoinha. 



Cuidados e Utilização da Ventoinha de Chão 

Antes de a limpar, certifique-se de que a ventoinha não está ligada à eletricidade. 

Não mergulhe a ventoinha e o seu cabo em água ou qualquer outro líquido. 

Não limpe com esfregões, abrasivos ou escovas de arame. 

Limpe a ventoinha com um pano macio e húmido. 
 
 
 
 

Dados Técnicos 

Voltagem: 

Potência Nominal: 

 
 

: 220-240V AC 50-60Hz 
: 110 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eliminação correta deste produto 
 

 

 

Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser 
eliminado juntamente com os resíduos domésticos indif- 
erenciados em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao 
ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação 
incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente 
para promover a reutilização sustentável dos recursos 
materiais. Para retornar o aparelho utilizado, por favor 
use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor 
onde o produto foi comprado. Eles podem levar este 
produto para a reciclagem ambientalmente segura. 



INFORMAÇÃO DE GARANTIA 

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do 
país do consumidor, um prazo de 2 anos, a começar desde a data em 
que o aparelho é vendido ao consumidor. 

 
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 

recibo/factura 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 repa- 
ração. 

 
A garantia não se aplica nos seguintes casos: 

 

Em caso de aparelho partido 
Uso incorrecto 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 ali- 
mentação instável ou em não conformidade com as instruções de insta- 
lação; 
Desmontagem parcial ou completa do aparelho. 



 
 

Modelo do aparelho:    
 

 
Nome de cliente:    

 

 
Data de aquisição:  /  /   

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 INDI- 
CADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO Á GARANTIA E A SACROFIL 
NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPU- 
LADO 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. 

 
 

 


