
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo : DB-503 

Manual de Instruções 

 

Leia atentamente este manual de instruções antes de montar ou utilizar o 

aparelho e guarde-o para referência futura. 

 

 

 



ESTRUTURA 

1. Grelha Frontal 

2. Hélice 

3. Porca Fixação Hélice  

4. Grelha Traseira 

5. Carcaça Frontal do Motor 

6. Carcaça Traseira do Motor 

7. Botão Oscilante 

8. Botões 

9. Caixa de Comando 

10. Parafuso Fixação ao Suporte 

11. Tubo Interno 

12. Colar de Ajuste de Altura 

13. Tubo Externo 

14. Base 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Voltagem Frequência Potência 

220-240V~ 50-60Hz 45W 

 

 

MONTAGEM 

 

1. Com os parafusos fornecidos, por favor, aperte o tubo externo (13) à base (14). 

2. Puxe o tubo interno (11) e regule para a altura pretendida, em seguida aperte-o 

rodando o colar de Ajuste (12) 

3. Conecte o motor com o compartimento do interruptor no tubo interno. Verifique se o 

compartimento do interruptor está totalmente pressionado no tubo interno e prenda 

com o parafuso fornecido 

4. Desaperte a porca de montagem da carcaça do motor 

5. Posicione a grade traseira firmemente à carcaça do motor e depois prenda a porca de 

montagem, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio. 

6. Empurre a lâmina ao longo do eixo do motor. Prenda-o firmemente com a porca 

girando no sentido contrário dos ponteiros do relógio 

7. Coloque a grade frontal firmemente em cima da grade traseira e trave-a no lugar 

usando os clipes de fixação 

 

 

 

 



OPERAÇÃO 

 

• Antes de usar a ventoinha certifique-se que a mesma se encontra numa superfície 

plana e estável. Danos podem ocorrer caso a ventoinha seja colocada numa superfície 

com inclinação. 

• Conecte a ventoinha a uma tomada e certifique-se que a ficha fica bem inserida. 

 

 

UTILIZAÇÃO 

 

ON – Pressione o botão 1 para uma baixa velocidade, pressione o botão 2 para uma 

velocidade média e pressione o botão 3 para uma alta velocidade. 

OFF – Pressione o botão 0 para desligar a ventoinha. 

OSCILAÇÃO – Pressione o botão que se encontra na carcaça do motor para iniciar o processo 

de oscilação da ventoinha. 

 

 

PRECAUÇÃO 

 

• Não usar perto de água 

• Não usar perto de banheiras, chuveiros, bases de chuveiro ou outros equipamentos 

que contenham água 

• Nunca imergir o motor, cabo ou ficha eléctrica em água 

• Se a ventoinha cair em água, retire da ficha imediatamente, depois retire e traga o 

equipamento para assistência técnica de modo a averiguar o equipamento. 

• Não usar o equipamento com as mãos molhadas 

• Não usar numa superfície húmida 

• Não usar com um cabo de extensão 

• Não aplicar numa tomada danificada 

• Qualquer reparação, ajustes ou análise deveram ser realizados pela assistência 

técnica 

• Não repare o equipamento. Se for detectada alguma tentativa de reparação ou 

abertura da estrutura, a garantia será cancelada 

• Não usar em ou perto de superfícies quentes 

• Não deixe o cabo pendurado na borda ou perto de superfícies quentes 

• Desligue sempre da tomada quando não estiver a usar ou se for limpar o equipamento 

• Não deixe crianças usar ou brincar com o equipamento 

• Tenha mais atenção se o equipamento estiver a ser usado perto de crianças 

• Utilize o equipamento apenas para o fim destinado 

• Nunca exponha o equipamento onde ele possa cair  

• Ao usar, certifique-se das precauções de segurança 

• Utilize o equipamento numa área bem ventilada, certificando-se que se encontra a mais 

de 20cm de uma parede. Não deve ser colocado perto de cortinas. Enquanto estiver 

em uso, verifique se as entradas de ar ou as aberturas de exaustão não estão 

bloqueadas inesperadamente 

• Utilização incorrecta poderá levar à danificação do equipamento e a possíveis lesões 



• De modo a evitar perigos mecânicos, não coloque os dedos ou objectos na hélice da 

ventoinha. 

• Se o uso do equipamento não for de acordo com o manual de instruções, a garantia 

será cancelada. 

• Este equipamento não está destinado para uso por parte de pessoas com reduzidas 

capacidades físicas ou reduzidas capacidades mentais, ou falta de experiência e 

conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções sobre o 

uso do equipamento, sendo essa pessoa responsável pela sua segurança. 

 

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

 

• Remova o equipamento da tomada e permita que a ventoinha pare completamente 

antes de a limpar 

• Não permita a queda de água ou que água entre dentro da carcaça 

• Use sempre um pano húmido macio para limpar o corpo e use um aspirador para 

limpar o pó das hélices 

• Não use os seguintes produtos para limpeza: Gasolina, Diluentes ou Benzeno 

• Em caso de avaria ou dúvida, não tente reparar o equipamento, poderá resultar em 

incêndio ou choque eléctrico 

• Limpe a grelha, a carcaça e a base com um pano macio húmido 

• Não tente remover as hélices. Use precaução perto da carcaça do motor 

• Não permita que o motor ou outro componente eléctrico seja exposto a água 

• Ao guardar a sua ventoinha, é importante que a mantenha num lugar seguro e seco. É 

importante proteger a face da ventoinha de qualquer pó. Recomendamos o uso da 

caixa original para guardar a sua ventoinha 

 

 

EM CASO DE AVARIA, CONTACTE A NOSSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM: 

assistenciatecnica@sacrofil.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 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 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 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: _________________________________________________ 

 


