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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 CLASSIC
Coloque seu aquecedor no piso a pelo menos 90 cm de distância da parede ou de outros
objetos como móveis, cortinas ou plantas.
(Certifique-se de que a tensão corresponde com aquela indicada na placa de
identificação.)
Com os seletores de termostato e potência desligados, ligue o cabo de alimentação na
tomada elétrica.

COMPONENTES

ARMAZENANDO SEU AQUECEDOR DE AR CLASSIC
1. Guarde a embalagem para armazenamento.
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1. Seletor de ajuste de potência
2. Seletor de termostato
3. Alça
4. Radiadores a óleo
5. Rodas
6. Armazenamento do cabo

2. Limpe seu aquecedor utilizando as instruções acima.
3. Remova os conjuntos de base de rodas.
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4. Coloque o aquecedor e os conjuntos de rodas na embalagem e armazene em um
local fresco e seco.
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5. Se você desejar armazenar seu aquecedor montado, certifique-se de cobri-lo para
protegê-lo da poeira.
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LIMPEZA
MONTAGEM

1. Sempre desligue seu aquecedor da tomada antes de começar a limpá-lo.

Remova o aquecedor e todos os acessórios da embalagem.
1. Para a colocação das rodas vire o aquecedor de cabeça para baixo.
2. Cada conjunto de suporte é composto de um fixador em “U”,
de uma porca de orelha e de um pé com 2 rodas.
3. Instale o fixador em “U” entre as lâminas de cada um
dos extremos da parte inferior do aparelho.
4. Encaixe os pés pelos orifícios correspondentes e fixe-os
com a porca orelha fornecida.
5. Proceda da mesma forma com o outro conjunto de suporte.
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2. Limpe a parte externa do aquecedor utilizando um pano úmido e lustre-o com um
pano seco.
3. NÃO utilize ceras ou polidores uma vez que esses podem reagir com o aquecedor e
causar descoloração.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia as instruções antes de usar.
• 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.
• Sempre desligue o aquecedor da tomada elétrica quando não estiver usando ou
quando estiver limpando.
• Não deixe o aquecedor ligado com ele desacompanhado.
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• Cuidado: Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor.
• Mantenha o aquecedor a uma distância de pelo menos 90cm de qualquer material
combustível como móveis, cortinas, roupas ou papéis.
• Não tente abrir qualquer parte dos radiadores a óleo.
• Mantenha o aquecedor limpo, não deixe que objetos entrem na ventilação, isso
pode ocasionar choque elétrico, incêndio e danos ao aquecedor.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam
brincando com o aparelho.
• Não deixe que o cabo de alimentação toque em superfícies quentes ou molhadas,
esteja torcido ou no alcance de crianças.
• Não utilize o aparelho em áreas externas.
• Não use este aquecedor próximo de banheiras, chuveiros ou piscina.
• Não coloque o aparelho sobre ou perto de um gás quente ou de um queimador
elétrico.
• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• Nunca tente abrir qualquer parte ou desmontar os controles. Responsabilidades por
falhas não serão aceitas se estas instruções forem ignoradas.
• Não utilize este aparelho para nada senão o seu propósito.
• Este aparelho destina-se apenas para uso doméstico.
• Todos os reparos que necessitem serem feitos, devem ser encaminhados para um
agente de serviço autorizado. Se esta instrução não for seguida, perde-se a garantia.
• O aparelho não deve ficar localizado imediatamente abaixo a uma tomada.
• Esse aquecedor é preenchido com certa quantidade de óleo especial. Quando a
necessidade de abertura para reparos do recipiente do óleo deve ser feito somente
pelo fabricante ou sua assistência técnica deve ser contatada se não houver óleo
• Quando o aquecedor estiver danificado, seguir as recomendações relativas para o
descarte do óleo.

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.

