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Modelo : DB-507-16 

Manual de Instruções 

 

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

aparelho e guarde-o para referência futura. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 

• Não deixe as crianças brincarem com o equipamento. Este equipamento não 

está destinado a ser utilizado por crianças, dos 0 aos 8 anos de idade, a não ser 

que estejam a ser supervisionados por um adulto. 

• Leia todas as informações presentes neste manual, uma vez que contém 

informação acerca da segurança, instalação, uso e manutenção do 

equipamento. 

• Depois de remover a embalagem da unidade, verifique se está em perfeitas 

condições e se não mostra sinais de danos. 

• Verifique se a ficha e a tomada estão em boas condições. 

• A conexão deve ser feita directamente a uma tomada com ligação à terra. 

Evite usar cabos de extensão, pois o cabo de alimentação pode sobreaquecer e 

causar risco de incêndio. Não use a mesma tomada ao mesmo tempo com 

outros dispositivos. 

• Este aparelho deve ser utilizado apenas para os fins indicados neste manual, 

incluindo ventilação do ambiente e outros ambientes da casa e / ou escritório, 

com excepção das casas de banho. Não deve ser utilizado para fins industriais 

e/ou comerciais, nem ao ar livre. Antes da instalação e uso do aparelho, 

verifique se a ficha a ser usada é facilmente acessível para que o aparelho 

possa ser desligado rapidamente em caso de emergência 

• Verifique se a corrente eléctrica corresponde à indicada na etiqueta de 

identificação do aparelho antes de conectá-lo à rede eléctrica 

• Não use o equipamento perto de banheiras, chuveiros ou piscinas 

• Não coloque o equipamento perto de uma janela aberta. O equipamento 

poderá ser derrubado por correntes de ar, ficando assim danificado devido a 

queda. Cuidado com a posição do cabo de alimentação. Não pendure o cabo 

de alimentação do aparelho, não o coloque sobre a borda de uma mesa ou 

balcão, nem o coloque num lugar onde alguém possa puxá-lo e / ou tropeçar 

nele e fazer com que o aparelho caia, o que causará danos irreparáveis e perda 

imediata da sua garantia. Não faça pressão no cabo de alimentação, pois ele 

pode quebrar 

• Nunca use o equipamento com as mãos molhadas ou húmidas ou numa 

superfície molhada 

• Nunca toque na tomada com as mãos molhadas ou húmidas 

• Remova a ficha da tomada antes de limpar ou fazer manutenção 

• Não use o aparelho se ele cair ou estiver danificado ou se o cabo de 

alimentação ou a ficha estiverem danificados 

• Quando ocorrer um problema, peça a um técnico qualificado para 

inspeccionar ou fazer a manutenção. Se o cabo de alimentação ou a ficha 

tiverem danificados, deverão ser substituídos por um técnico qualificado 

• Nunca insira água ou outro líquido no aparelho. Se isso acontecer 

acidentalmente, desligue imediatamente o aparelho  

• Verifique se o equipamento se encontra numa superfície estável e nivelada 
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• Não permita que animais de estimação estejam perto do equipamento, uma 

vez que poderão se aleijar ou deitar o equipamento ao chão, provocando 

danos irreversíveis e consequente perda da garantia 

• Não insira objectos estranhos no aparelho para garantir sua segurança pessoal 

e a do aparelho também 

• Retire sempre o equipamento da tomada quando não está a usar ou antes de 

fazer a limpeza 

• Este equipamento está destinado para o uso doméstico e nunca para uso 

profissional 

 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

• A grelha de protecção deve ser presa ao usar o ventilador. A grelha de 

protecção nunca deve ser coberta enquanto estiver a usar o equipamento 

• Nunca empurre objectos ou coloque os dedos através das grelhas do aparelho. 

Isso pode causar danos ao equipamento, bem como danos físicos ao utilizador. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

• 3 Velocidades 

• 40 cm de diâmetro 

• Voltagem: 220-240V 

• Frequência: 50-60Hz 

• Potência: 80W 

 

 

INSTRUÇÕES DE RECICLAGEM 

• Este equipamento está classificado de acordo com o European Directive 

2002/96 / EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

• Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, você ajudará a evitar 

possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde 

pública, que podem resultar do manuseamento inadequado deste produto. O 

símbolo no produto ou nos documentos que o acompanham indica que não 

pode ser tratado como lixo doméstico 

• Em vez disso, deve ser depositado no seu centro de colecta para reciclagem de 

equipamentos eléctricos e electrónicos. A reciclagem deve estar de acordo 

com os regulamentos locais de reciclagem de resíduos. Para obter informações 

mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, 

entre em contacto com o departamento local, o serviço de recolha de lixo 

doméstico ou a loja onde você comprou o produto 
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UTILIZAÇÃO DA VENTOINHA 

 

• Ligue o cabo de alimentação a uma tomada apropriada 

• Seleccione a velocidade, carregando nos botões 0, 1, 2 ou 3. 

0 = Desligado 

1 = Velocidade Baixa  

2 = Velocidade Média 

3 = Velocidade Alta 

• Escolha a posição da grelha puxando o botão de retenção e inclinação para 

ajustar grelha para cima ou para baixo 

• Nunca toque nas pás com as mãos ou outro objecto quando o equipamento 

estiver a funcionar. Não só o equipamento pode ser irreversivelmente 

danificado, mas também pode causar um choque eléctrico. 

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

 

• Desligue sempre o equipamento antes de limpar 

• Remova a ficha 

• Nunca borrife ou mergulhe o equipamento em água ou outro líquido 

• Nunca use materiais abrasivos, como escovas ou esfregões, benzina, gasolina 

ou outros solventes. 

• Se as lâminas precisarem de ser limpas, remova a porca de reforço e o seu 

parafuso, abra os clipes de retenção e remova a grelha de protecção frontal. 

Limpe as lâminas com um pano macio e levemente húmido e depois seque. 

Volte a colocar a grelha e aperte bem o parafuso e a porca. 

 

ATENÇÃO 

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por um técnico de 

serviço qualificado. 

 

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

assistenciatecnica@sacrofil.pt 
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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 
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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: _________________________________________________ 

 


