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Manual de Instruções 

 

 

 



Salvaguardas Importantes 

Ao utilizar aparelhos eléctricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e 

/ ou danos em pessoas, devem ser sempre seguidas algumas precauções básicas de 

segurança: 

  

Para sua segurança 

Leia atentamente todas as instruções, mesmo estando familiarizado com o aparelho. 

 AVISO: O aparelho não deve ser usado se os painéis de vidro estiverem 

danificados. Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, um 

chuveiro ou uma piscina. 

 AVISO: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a 

temperatura ambiente. 

 Não use este aquecedor em salas pequenas quando são ocupadas por pessoas não 

capazes de sair da sala por conta própria, a menos que haja supervisão constante. 

 

 Deverão manter as crianças afastadas deste tipo de equipamentos. 

 

 As crianças com idade superior a 9 anos só poderão ligar / desligar o aparelho, 

desde que sejam supervisonadas ou tenha sido dadas instruções relativas à 

utilização do mesmo de forma segura e tenham compreendido os perigos 

envolventes à sua utilização. Crianças com idades compreendidas entre os 3 anos 

e menos de 8 anos de idade não deve ligar, regular, limpar o aparelho ou executar 

a manutenção do usuário. 

 

 Pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e 

conhecimento podem utilizar o equipament se tiverem recebido supervisão ou 

instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreender os 

perigos envolventes à sua utilização. As crianças não devem brincar com o 

aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não deve ser feito sem supervisão. 

 

 Não use este equipamento em salas pequenas quando são ocupadas por pessoas 

incapazes de sair da sala por conta própria, a menos que haja supervisão 

constante. 

 

 CUIDADO: Algumas partes deste equipamento podem ficar muito quentes e 

causar queimaduras. Deve ser dada particular atenção, onde as crianças e as 

pessoas vulneráveis estão presentes. 

 

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

agente de assistência ou técnico qualificado, a fim de evitar situações de risco. 

  

 Não posicione este aparelho por baixo ou em frente a uma tomada elétrica. 

 



 Este aparelho atinge temperaturas altas durante o seu funcionamento. Para evitar 

queimaduras não toque nas superficies quentes. Deixe o aparelho arrefecer antes 

de mexer ou mover. Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis tais 

como mobilia, almofadas, roupa de cama, papeis, roupas e cortinas, pelo menos 

1mt em redor do aparelho. 

 Desligue sempre o aparelho da corrente elétrica quando não estiver a usar. 

 Não use o aparelho se este tive o cabo de alimentação ou ficha danificados our 

após detetar alguma irregulariadade no seu normal funcionameto.  

 Este aparelho foi concebido para uso doméstico e no interior. Não use no exterior. 

 

 Este aparelho não foi concebido para ser usado em casas de banho, lavandarias ou 

áreas similar com grande humidade. Nunca posicione o aparelho perto de zonas 

com água, tais como banheiras, chuveiros, piscinas, etc.. 

 Nunca posicione o cabo de alimentação por baixo de tapetes, carpetes, etc. 

 Mantenha o cabo de alimentação afastado da área de circulação de pessoas onde 

não cause perigo de alguém tropeçar. 

 Não ligue o cabo de alimentação deste aparelho numa extensão, adaptador duplo 

ou placa de potência. 

 O cabo de alimentação não deve passar por cima de nenhuma das partes do 

aparelho. 

 Para desligar o aparelho, defina o control para OFF e em seguida retirar a ficha da 

tomada. 

 Para evitar um possível incêndio, nunca deve obstruir ou bloquear as aberturas do 

equipamento. Mantenho o aquecedor afastado, pelo menos 1mt, de cortinas, 

cortinados, etc, a fim de evitar contato com as entradas de ar. 

 Não utilizar este aparelho em superficies macias, tais como uma cama, onde pode 

haver obstrução das entradas de ar e saída de calor. 

 Este aparelho tem componentes eletricos quentes no seu interior. 

 Não utilize o aparelho em locais onde haja armazenagem ou utilização de 

gasoline, tintas ou outros liquidos / produtos inflamáveis.  

 Não utilize mal o cabo de alimentação. Nunca puxe o aparelho pelo cabo de 

alimentação ou para o desligar da tomada elétrica. 

 Nunca tente reparar o cabo de alimentação, desmontar ou modificar o aparelho. 

Este aparelho não contém peças reparáveis pelo usuário. 

 Deve utilizar este aparelho somente para os fins que ele foi concebido e 

mencionado neste manual. Qualquer outro uso que seja dado que não o indicado 

pelo fabricante, pode causar incêndio, choque eletrico ou ferimentos pessoais. 

 Retire o aparelho da embalagem e verifique se está danificado devido ao 

transporte ou outros. 

 Certifique que a tomada de corrente de sua casa é adequada para ligar o aparelho 

e que o aparelho não ficará diretamente localizado por baixo ou em frente à 

tomada de corrente. 

 O aparelho deve ser colocado numa superficie plana e nivelada com espaço 

suficente em redor. 



 

 

Lista das pelas na embalagem: 

1) Aquecedor 

2) 4 pés e 12 parafusos 

3) 1 manual de instruções 

 

Instalação: 

Coloque o fogão de cabeça para baixo sobre uma superficie acolchoada. Colocar os 

pés através da inserção da aba na parte superior dos pés na ranhura correspondente na 

parte inferior do aparelho. Insira os parafusos nos furos pré-perfurados e aperte bem. 

Repita o mesmo processo em todos os pés. 

 

Partes do aparelho 

 

  

                         

Descrição  

   Saída de ar 

Interrutores 

Base (pés) 

Corpo 

Porta 



O efeito da chama do seu aquecedor garante que tenha um aquecedor confortável e 

eficiente, proporcionando o prazer complete de um fogão a lenha mas sem as suas 

inconveniências. 

 

 

 

 

 

 

1. Interrutor: ON/OFF  

2. Interrutor de potência I “CALOR I”, 900W 

3. Interrutor de potência adicional II “CALOR II”, 900W, fazendo o total de 1800W 

quando ambos os interrutores I& II estão ligados em simultaneo. 

 

 

Technical data: 

Modelo: DB-439 

Voltagem: 220-240V 

Frequência: 50Hz 

Potência: 1800W 

 

Funcinamento 

AVISO: Não utilize o aparelho perto de 

materiais inflamáveis, como cortinados, 

cortinas ou outros. Não insira nem 

permita a entrada de objetos estranhos 

nas entradas do aparelho, pois pode 

causar choque elétrico / incêndio ou 

danificar o aparelho. O contato com os 

elementos no interior do aparelho pode 

causar choque eletrico. 

 

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, pode emitir um cheiro desagradável. 

  1     2     3 



Isso é normal e deverá desaparecer após um curto periodo de uso. Escolher sempre 

um local seguro para colocar o aparelho, tendo em mente as precauções de segurança 

descritas neste manual. Assegure-se que remove toda a embalagem do aparelho antes 

de o ligar. 

Coloque o aparelho numa superficie plana, dura e não inflamável. 

 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada, 220-240V~ 50Hz  

 Lique o interrutore “ON/OFF” ; o efeito de chama será ativado. 

 

Selecione a função desejada: 

 Potência média 900W, ligue o interrutor Heat I 

 Potência máxima 1800W(ligue em simultaneo os interrutores CALOR I e 

CALOR II ) 

 

Nota: Se ativar somente a posição 

CALOR II o aparelho não funciona. 

Deverá ativar a função CALOR I e 

CARLOR II 

 

Substituição da LED 

Nota: O efeito de chama destas lareiras elétricas é criado por lâmpadas LED. 

A vida destas lâmpadas LED serão 100.000 horas. As lâmpadas LED não podem ser 

substituidas pelo utilizador. Se as lâmpadas LED pararem de funcionar corretamente, 

entre em contato com um técnico qualificado da marca. 

Térmico de segurança 

Este aparelho está equipado com um térmico de segurança de corte de corrente, que 

será ativado se o aquecedor superaquecer (por exemplo, devido à saída de ar 

bloqueada). Por razões de segurança, o aquecedor não irá iniciar automaticamente. Para 

reiniciar o aquecedor, desligue o aquecedor da tomada. Deixe o aquecedor arrefecer 

antes de voltar a ligar novamente. 

 

 

AVISO: Para evitar perigo, devido à 

redefinição inadvertida do térmico cut-off, 

este aparelho não deverá estar ligado a um 

temporizador ou a um circuito que é 

regularmente ligado e desligado pelo 

utilizador. 

 

 

Limpeza e Manutenção 



 Antes de proceder à limpeza, certifique-se que o aparelho está na posição OFF e o 

cabo de alimentação desligado da tomada elétrica. 

 Limpe o exterior do aparelho com um pano seco e macio. 

 Nunca use detergente ou solventes para limpar o aparelho. 

 Nunca burrife com liquido ou emirja em água. 

 Não tente limpar o interior do aquecedor. 

 Não tente abrir este aparelho por nenhuma razão. Não tem peças no interior para 

ser utilizadas ou reparadas pelo consumidor. 

 Quando guardar o aparelho, enrole o cabo de alimentação à volta da base do 

aparelho para evitar danificá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 causados pela eliminação incontrolada de 

resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a reutilização 

sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, 

utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi 

adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura 

ambiental. 


