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modo automático. Notar que aparecerá na tela o aviso ‘AJ. TEMP’ . (Veja instruções 
do Termostato).

8. Para desligar o aparelho pressione o botão LIGA-DESLIGA.

função oSC
Essa função funciona em qualquer modo. Pressione o botão OSC, o “indicator”    
irá aparecer na tela e o aquecedor começará a girar para esquerda e direita. Para parar 
com o movimento, pressione o botão OSC novamente.

função TIMER

Essa função funciona em qualquer modo.  A função timer permite que você ajuste o 
tempo de operação do aquecedor de 1 hora até 8 horas. Pressionando o botão Timer 
aumenta o tempo da operação em 1 hora cada vez que o botão é pressionado. Assim 
que o tempo estiver definido, o timer irá contar de forma decrescente de hora em 
hora, mostrando na tela o tempo restante de operação até o aquecedor se desligar 
automaticamente. Pressione novamente o botão Timer após a tela mostrar 8 horas e o 
aquecedor continuará funcionando.

InSTRuçÕES Do TERMoSTATo 

1. Pressione o botão MODO até aparecer na tela AUTO

2. Para ajustar “AJ. TEMP”, pressione  +  para aumentar ou  -   para diminuir até a 
temperatura desejada. (Figura 2).

3. Quando a temperatura atingir 3 graus acima, da temperatura desejada AJ. TEMP, o 
aquecedor irá se desligar.

4. Quando a temperatura cair 1 grau abaixo da temperatura desejada AJ. TEMP, o 
aquecedor volta a funcionar.

nota: É normal o aquecedor ligar e desligar para manter a temperatura desejada 
AJ. TEMP. 

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.

1. Painel de Controle
2. LCD
3. Saída de Ar Quente
4. Corpo
5. Pegador
6. Corpo
7. Saída de Ar
8. Botão Liga-Desliga
9. Botão de segurança
10. Plugue

figura 1

1. Modo de operação
2. Botão de Oscilação
3. LIGA-DESLIGA
4. Timer
5. Botão controle de temperatura
6. Botão controle de temperatura

        uSAnDo SEu Aquecedor de Ar Tower
O Aquecedor de Ar pode ser operado pelos controles localizados no próprio 
aquecedor (conforme FIGURA1).

1. Cuidadosamente remova o aquecedor do saco plástico e da caixa.

2. Coloque o aquecedor numa superfície firme.

3. Coloque o botão na posição DESLIGADO.  Ligue o cabo de força numa tomada. 
Ligue o botão na posição LIGADO. Um som de BIP e uma luz vermelha irão indicar 
que a unidade está ligada. O aquecedor está pronto para ser usado. A luz vermelha 
ficará ligada até o botão ser desligado e o aquecedor ser desplugado da tomada.

4. Ligue o aquecedor pressionando LIGADO no botão LIGA-DESLIGA (FIGURA 1). 

A unidade irá acender e aparecerá a temperatura do ambiente, automaticamente no 
modo FAN, e um vento frio sairá.

5. Em seguida pressione o botão “MODO” pela primeira vez, e o aquecedor estará 
ligado no modo calor baixo.

6. Pressionando novamente o botão “MODO”, o aquecedor estará ajustado para o 
modo calor alto.

7. Pressionando o botão ‘MODO’ uma vez mais, o aquecedor estará ajustado para o 

         CoMPonEnTES

1

5

6

7

8
9
10

2

3

4

Frente

Verso

1
2
3
4
5
6



Manual de Instruções Aquecedor de Ar Tower Manual de Instruções Aquecedor de Ar Tower

SEMPRE DESLIGuE o CABo DE foRçA DA ToMADA AnTES DE MoVER ou 
LIMPAR. JAMAIS MERGuLHE o AQuECEDoR EM ÁGuA

LIMPEZA: Limpe a tela do aquecedor com seu aspirador de pó. Isso irá remover 
fiapos e sujeira do interior do aquecedor. não TEnTE DESMonTAR o AQuECEDoR, 
nEM REMoVER A TELA DE PRoTEção. Limpar o corpo do aquecedor com um 
pano macio.

CuIDADo: Não use gasolina, benzina, produtos de limpeza pesada, etc. para não 
danificar o aquecedor. nunCA uSE ÁLCooL ou SoLVEnTES.

ARMAZEnAMEnTo: Armazenar o aquecedor, com estas instruções, na embalagem 
original, em local fresco e seco.

Existe uma proteção para previnir super aquecimento.

Quando ocorrer um super aquecimento, o aquecedor irá se desligar automaticamente. 
O aquecedor voltará a funcionar depois que for reiniciado.

Para Reiniciar o Aquecedor :

1. Desligue o aquecedor da tomada e aguarde por 15-20 minutos para resfriar

2. Em seguida, ligue o aquecedor normalmente.

InfoRMAçÕES GERAIS

• Leia todas as instruções antes de usar o aquecedor

• Use esse aquecedor apenas conforme descrito nesse manual. Qualquer outra 
utilização além das recomendadas pelo fabricante, podem causar incêndio, choques 
elétricos ou machucar pessoas.

• Certifique-se que a fonte de alimentação está de acordo com os requisitos elétricos 
do aquecedor.

MAnuTEnção E LIMPEZA

InSTRuçÕES DE SEGuRAnçA

• Extremo cuidado quando o aquecedor for usado próximo de crianças ou pessoas 
com algum tipo de limitação, ou quando o aquecedor ficar ligado sem ninguém por 
perto.

• O aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções relativas à utilização do 
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.

• Se o cabo de força estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou serviço 
autorizado para evitar riscos.

• Não utilizar o aquecedor com o cabo de força ou plugue danificado, ou após o 
aquecedor ter caído ou danificado de outra maneira. Retorne a um serviço autorizado 
para ajustes ou reparos elétricos ou mecânicos.

• Desligue o cabo de força da tomada antes de mover o aquecedor. Sempre desligue 
da tomada o aquecedor quando não estiver usando.

AVISO: NÃO DEPENDER APENAS DO INTERRUPTOR LIGA-DESLIGA COMO 
O ÚNICO MEIO DE DESLIGAR A ENERGIA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO OU 
MANUTENÇÃO DO AQUECEDOR. SEMPRE DESLIGUE O CABO DE FORÇA.

• Não coloque dedos ou quaisquer objetos estranhos que bloqueiem as aberturas de 
ventilação ou exaustão, pois pode causar um choque elétrico ou incêndio, ou danificar 
o aquecedor. Não bloqueie ou adultere o Aquecedor de qualquer forma enquanto 
estiver em operação.

• Para evitar um possível incêndio, não bloqueie as entradas de ar ou exaustão de 
qualquer maneira. Não coloque em superfícies macias, como uma cama, onde as 
aberturas podem ficar bloqueados.

• Sempre coloque o aquecedor em uma superfície estável e plana quando em 
funcionamento, para evitar a possibilidade de o aquecedor virar. Coloque o cabo de 
alimentação para que o aquecedor ou outros objetos não fiquem sobre ele. Não cubra 
o cabo de alimentação com tapetes, corredores, ou similares. Coloque o cabo de 
alimentação longe da passagem de pessoas ou animais.

• Este aquecedor fica quente quando em uso. Para evitar queimaduras, não toque 
nele com a superfície quente. Mantenha materiais combustíveis, como móveis, 
travesseiros, roupas de cama, papéis, roupas e cortinas a pelo menos 90cm de 
distância do aquecedor.

• O aquecedor tem partes quentes e arcos ou faíscas dentro. Não deve ser usado 
em locais potencialmente perigosos, como superfícies inflamáveis, ou molhadas. O 
aquecedor é destinado somente para uso geral.

• Nunca mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido por quaisquer razões. 
Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, um chuveiro ou piscina.

figura 1
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•  A fim de evitar super aquecimento, não cubra o aquecedor.

• O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia.

• Não utilize o aquecedor próximo à banheira, chuveiro ou piscina.

não uSE o AQuECEDoR CoMo ALARME.

PARA EVITAR RISCo DE CHoQuE ELÉTRICo, DESLIGuE DA ToMADA QuAnDo 
não ESTIVER uTILIZAnDo E AnTES DE LIMPAR.

SE o CoRDão DE ALIMEnTAção ESTÁ DAnIfICADo, ELE DEVE SER 
SuBSTITuíDo PELo fABRICAnTE ou AGEnTE AuToRIZADo ou PESSoA 
QuALIfICADA, A fIM DE EVITAR RISCoS.

Eliminação correta desse produto

No fim da vida útil do produto, ele deve ser eliminado de forma segura e com 

cuidado, em conformidade com os regulamentos das autoridades locais. O 

obturador deve ser removido do cabo de alimentação e o corte do cabo de 

alimentação do aquecedor.


