
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIADOR A ÓLEO 

 DB-876-7 

1500W 
 

 



LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR 
 
1. O produto é apenas para uso doméstico. 
2. Não cubra o aquecedor. 
3. Nunca deixe o aquecedor sozinho enquanto estiver a ser usado. Desligue sempre o 
produto rodando o botão para a posição OFF e desligue-o da tomada elétrica quando não 
estiver em uso. 
4. É necessário extrema cautela enquanto o aquecedor é usado perto de crianças, 
inválidos ou idosos e sempre que o aquecedor é deixado ligado e sem vigilância. 
5. O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica. 
6. Não cubra o cabo sob carpetes, com tapetes ou afins. Coloque o cabo longe da área de 
passagem e onde não será calcado. 
7. Não use o aquecedor com um cabo ou tomada danificada, não use depois do 
aquecedor deixar de funcionar, tenha sido derrubado ou danificado de qualquer forma. 
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, o 
seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar qualquer risco. 
9. Evite o uso de um cabo de extensão, pois isso pode superaquecer e causar risco de 
incêndio. 
10. Use o aquecedor numa área bem ventilada. Não insira ou permita que objetos entrem 
em qualquer ventilação ou abertura de escape. Para evitar um possível incêndio, não 
bloqueie as entradas de ar ou as aberturas de escape de forma alguma. Não coloque o 
aquecedor em superfícies macias, onde as aberturas podem ficar bloqueadas. Use o 
aquecedor apenas em superfícies planas e secas. 
11. Não coloque este aquecedor perto de materiais, superfícies ou substâncias 
inflamáveis, pois pode haver risco de incêndio. 
12. Não utilize o aquecedor em nenhuma área onde a gasolina, tinta ou outros líquidos 
inflamáveis sejam armazenados, por exemplo, garagens ou oficinas como peças quentes, 
arqueando ou acendendo dentro do aquecedor. 
16. Não use este aquecedor nos arredores imediatos de uma banheira, um chuveiro ou 
uma piscina. Nunca localize o aquecedor onde ele pode cair na banheira ou em outro 
recipiente de água. 
15. Este aquecedor está quente quando em uso. Para evitar queimaduras e lesões 
pessoais, não deixe a pele nua tocar superfícies quentes. Se for fornecido, use as alças ao 
mover o produto. 
16. Certifique-se de que nenhum outro aparelho esteja em uso no mesmo circuito elétrico 
que o seu produto, pois uma sobrecarga pode ocorrer. 
17. Este aquecedor é preenchido com uma quantidade precisa de óleo especial. 
18. O reparo que exige a abertura do recipiente de óleo deve ser feito apenas pelo 
fabricante ou seu agente de serviço que deve ser contatado se houver um vazamento de 
óleo. 
19. Devem ser seguidas as normas relativas ao descarte de óleo na desmontagem do 
aparelho. 
20. O aquecedor não deve ser usado em uma sala, da qual a área do piso é inferior a 5 
M2. 
21. O cabo não deve ser colocado nas proximidades da superfície quente do aparelho. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICAÇÕES 
  
  

 

 
 

  
 
Dados técnicos: 
  
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 
 
O aquecedor é embalado com as rodas à parte. Você deve instalá-las antes de operar o 
aquecedor. 
 
AVISO: Não opere sem rodas. Opere o aquecedor apenas em posição de cabeça 
para cima, qualquer outra posição poderia criar uma situação perigosa. 
 

 
 
1. Coloque o corpo do radiador de cabeça para baixo em um local livre de arranhões, 
certifique-se de que ele está estável e não cairá. 
 
2. Desarme as porcas de asa do parafuso em forma de U fornecido, conecte o parafuso 
em forma de U à flange voltada para u entre a primeira e a segunda aletas (perto da tampa 
frontal). 
 
3. Para fixar a placa de montagem do árrio ao corpo do radiador, você deve inserir as 
extremidades roscadas do parafuso U nos orifícios na placa de montagem do árto. 
 
4. Enrosque as porcas da asa de volta para o parafuso U e aperte a porca da asa 
corretamente. 
 
Nota: não aperte demais, o que pode causar o dano da flange do radiador. 
 

1. Luz indicadora 

2. Botão do termostato 

3. Botão de potencia 

4. Elementos de Aquecimento 

5. Armazenamento de cabos 

6. Rodas 

Modelo I II III 
DB-876-7 600W 900W 1500W 



5. Descargue a porca esférica da rodíra, alinhe o eixo ao orifício da placa de montagem do 
pultor, insira e enrosque na porca esférica. 
 
6. Repita 2, 3, 4 e 5 na parte traseira do radiador para montagem das rodas traseiras. 
 
Nota: as rodas traseiras devem ser fixadas entre as duas aletas finais. 
 

     
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
1. Antes de usar o aquecedor, certifique-se de que ele está numa superfície plana e 
estável, podem ocorrer danos se ele for colocado numa inclinação ou declínio. 
2. Ajuste todos os botões de ajustes para a posição "0" e insira a fixa numa tomada 
conectada a um fio terra. Certifique-se de que a ficha se encaixa firmemente. 
3. Gire o botão do termostato no sentido dos ponteiros do relógio para a posição MAX e 
ligue o aquecedor da seguinte forma: o interruptor I para baixo calor, o interruptor II para 
calor médio e o interruptor III para potência alta. 
4. Quando o quarto atingir a temperatura desejada, gire lentamente o botão do termostato 
até que a luz piloto se desligue. O termostato pode agora ser deixado nesta 
configuração. Assim que a temperatura ambiente cair abaixo da temperatura definida, a 
unidade ligará automaticamente até que a temperatura definida seja alcançada 
novamente. Desta forma, a temperatura ambiente permanece constante com o uso mais 
económico de energia. 
5. Se você quiser alterar a configuração de temperatura ambiente, gire o botão do 
termostato para elevar ou baixar a temperatura. 
6. Este aquecedor inclui um sistema de proteção de sobreaquece que desliga o aquecedor 
quando partes do aquecedor ficam excessivamente quentes. 
7. Para desligar completamente o aquecedor, desligue todos os botões e remova a ficha 
da tomada. 
  
 
MANUTENÇÃO 
 
1. Remova sempre a ficha da tomada e deixe o radiador arrefecer antes de o limpar. 
 
2. Limpe o radiador com um pano húmido (não molhado). 
 
AVISO: 
Não mergulhe o aquecedor na água. 
Não utilize produtos químicos de limpeza, como detergentes e abrasivos. 
Não permita que o interior fique molhado. 
 
3. Para armazenar o aquecedor, enrole a bobina redonda do cabo e armazene o 
aquecedor num local limpo e seco. 
 
4. Em caso de mau funcionamento ou dúvida, não tente reparar o radiador sozinho, pode 
resultar em um risco de incêndio ou choque elétrico. 
  
 



Descarte correto deste produto 
 

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio 
ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado de resíduos, 
deve reciclá-lo de forma responsável para promover a reutilização 
sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, 
utilize os sistemas de devolução ou entre em contato com o revendedor 
onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para 
reciclagem ambiental segura. 
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