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A Enxuta tem um elo com você.
Estamos muito felizes por voltar para sua casa.

Por isso, disponibilizamos essas recomendações

para você aproveitar o melhor de nossos produtos.

Leia atentamente esse manual e guarde

para outras consultas no futuro.

USANDO SEU AQUECEDOR DE AR ENXUTINHA FAN

INSTALAÇÃO 
Este aparelho não requer instalação, ele deve ser usado apenas como um aparelho 
portátil.

OPERAÇÃO

• Gire o seletor do termostato no sentido horário até atingir a indicação máxima; 
• Serviço de verão (ventilação somente): gire o seletor para a indicação ‘    ’; 
• Aquecimento com potência reduzida: gire o seletor para a indicação ‘  ’ 1000W; 
• Aquecimento com potência máxima: gire o seletor para a indicação‘  ’ 2000W; 
• Desligar: gire o seletor para a indicação ‘  ’.

REGULANDO O TERMOSTATO 
Quando o quarto tiver atingido a temperatura desejada, rodar o seletor direito 
termostato no sentido anti-horário até o ponto em que o aparelho é desligado e não 
além disso. A temperatura assim fixada será automaticamente regulada e mantida 
a um nível constante pelo termostato.

        LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Antes da limpeza sempre remova o plugue da tomada elétrica.
• Limpe a entrada e a saída de ar frequentemente.
• Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
 

Leia atentamente este manual antes de usar seu aquecedor.

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com 
falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança;

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho
• Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com a voltagem conforme a 
identificada na placa de identificação.
• Não deixe a sua casa, enquanto o aparelho estiver em funcionamento. Certifique-
se de que a chave está no DESLIGADO e o termostato está na posição mínima. 
Sempre desligue o aparelho da tomada.
• Mantenha o material combustível, tais como mobiliário, almofadas, roupas de 
cama, papel, roupas, cortinas, etc. pelo menos 1m de distância do aquecedor de ar.
• Se montado na parede, não fixá-lo a materiais combustíveis, tais como madeira, 
superfícies sintéticas ou plásticas. Não pendure nada sobre ou na frente do 
aquecedor.

1. Seletor de controle do termostato
2. Luz de funcionamento
3. Seletor de controle de operação

4. Grade de proteção
5. Grade de ventilação
6. Alça de transporte

         COMPONENTES

OPERAÇÃO 
HORIZONTAL

OPERAÇÃO 
VERTICAL
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• Sempre retire da tomada quando não estiver em uso. Remover segurando o plugue, 
não puxe o cabo.
• Manter a entrada e saída de ar livres de objetos, pelo menos 1m na frente e 50cm 
atrás.
• Não instalar o aquecedor logo abaixo de um soquete.
• Não deixe animais ou crianças tocarem ou brincarem com o aquecedor.
• Cuidado: Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor
• Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
• Não utilize o aquecedor em quartos com gases inflamáveis ou enquanto utilizando 
solventes inflamáveis.
• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante 
ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 
• Mantenha o aquecedor limpo. Não permita que qualquer objeto entre na abertura 
de ventilação ou de exaustão. Isso pode ocasionar choque elétrico, incêndio ou dano 
ao aparelho.

ATENÇÃO!

• Não use o aparelho nas proximidades de chuveiros, banheiras, pias, piscinas, etc.
• Não use seu aquecedor para secar suas roupas. Nunca obstrua a entrada e saída 
de ar (perigo de superaquecimento).
• O aquecedor deve ser posicionado a pelo menos 50 cm da mobília ou de outros 
objetos.
• Este aparelho vem com uma conexão tipo Y. A troca do cabo de alimentação deve 
ser confiado somente a um técnico autorizado pelo fabricante.
• O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia.
• Não utilize o aparelho em quartos com menos de 4m² de área.
• Não utilize o aquecedor com um temporizador ou  qualquer outro equipamento 
que desligue o aparelho automaticamente.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESSE PRODUTO

Não descarte este produto como lixo doméstico. Para o 
tratamento, recuperação e reciclagem, por favor, leve este produto 
para um ponto adequado de recolhimento de resíduos. Para 
informações sobre a localização de um destes pontos,  entre em 
contato com as autoridades locais. Eliminação inadequada pode 
ser prejudicial para o meio ambiente.


