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3 ANOS DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO

CONSUMIDOR

L I G U E G R Á T I S

0800-55 03 93
Segunda à Sexta, das 8h às 20h.

Sábado, das 8h às 18h.

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,

para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham

recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.
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AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL

Parabéns, agora você possui um AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL com 

alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no aquecimento de ambientes.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento 

de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente todas as instruções de uso, pois elas são 

necessárias para o perfeito funcionamento de seu produto, e para a sua segurança:

• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará 

a perda da garantia. 

• Este produto é recomendado para uma área de até 12 m², com um pé-direito de 2,1 m, 

ou seja, com uma área total próxima de 25 m³ com portas e janelas fechadas, sem 

passagem de ar corrente. Caso seu ambiente seja maior, recomendamos o uso de mais 

de um aparelho.

• Este produto deve ser utilizado estritamente de acordo com as instruções deste 

manual. Sua utilização em condições adversas acarretará a perda da garantia 

contratual. 

• Utilize o produto em local plano e seco.

• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas 

molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.

• Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais 

reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão 

de um responsável por sua segurança.

• Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, 

para evitar acidentes.

• Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.



• Desligue o produto e retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o 

mesmo, ou quando for limpá-lo.

• Para evitar acidentes, nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico avariado ou 

plugue danificado. A aquisição e a substituição do cordão elétrico ou plugue deverão 

ser feitas na Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

• Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca 

transporte o produto pelo mesmo.

• Para se proteger contra acidentes, mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe 

das partes quentes do produto.

• Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho ou com a grade 

metálica frontal enquanto o aquecedor estiver ligado.

• Jamais transporte ou mova o aparelho em funcionamento.

• Não coloque o aparelho contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 

45 cm de distância entre a parte de trás, a da frente, as laterais e a parte de cima do 

aquecedor. 

• Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.

• Mantenha quaisquer materiais combustíveis (tais como móveis, almofadas, roupas de 

cama, papéis, peças de vestuário e cortinas), a pelo menos 45 cm de distância do 

aquecedor.

• Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área 

externa.

• Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.

• Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue.

• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos ou pés molhados.

• Não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.

• Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas 

que desconheçam suas instruções de uso.

• Para evitar acidentes, nunca introduza utensílios ou objetos no corpo do aparelho.

• Jamais toque na grade de proteção enquanto o produto estiver em funcionamento.

• Nunca cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento. Qualquer cobertura 

constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.

• Proteja os orifícios de ventilação do aquecedor, não permitindo que qualquer coisa 

penetre no interior do aparelho, evitando, danos e acidentes.

• Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.

• Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
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• Sempre que não utilizar o  aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da 

tomada.

• Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois esses materiais poderão 

causar instabilidade no aquecedor. Nunca colocar o aparelho perto de substâncias 

inflamáveis. 

ATENÇÃO: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor. 

 O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.

Não use o aquecedor com um programador, temporizador, sistema de controle remoto 

separado ou qualquer outro tipo de dispositivo que desligue o aquecedor 

automaticamente, pois existe risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou 

posicionado de forma incorreta.

A grade deste aquecedor é destinada a evitar acesso direto aos elementos de 

aquecimento e deve estar encaixada quando o aparelho for utilizado.

A grade não fornece proteção total para crianças pequenas e pessoas enfermas.

Este aquecedor não é equipado com um dispositivo para controlar a temperatura da 

sala. Não use o aquecedor em salas pequenas quando elas estiverem ocupadas por 

pessoas que não sejam capazes de deixar a sala sozinhas, ao menos que supervisão 

constante seja provida.

• Não utilize o produto se estiver danificado ou se apresentar mau funcionamento e 

nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma Assistência Técnica 

Autorizada MONDIAL.

• A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, 

causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; 

danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou 

peças de desgaste natural com a frequência de uso.

• Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia 

também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) 

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta 

de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à 

utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

•

•

•

•

•
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ANTES DE USAR O SEU AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL

1. Antes de começar a montar o aparelho, assegure-se de haver espaço suficiente no 

local . 

2. Abra a caixa da embalagem e retire todas as peças do aparelho. 

3. Após desembalar todas as peças, para evitar acidentes, mantenha o material da 

embalagem fora do alcance de crianças.

4. Coloque a Base (1) e a Torre (2) sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a 

montagem e a performance do equipamento. 

5. Sempre posicione o seu aparelho em superfície firme, limpa e seca. 

6. Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas 

aberturas e cavidades do aparelho. 

7. Desenrole o Cabo Plugue (9).

8. Passe um pano seco no exterior da Base (1) e da Torre (2). Se necessário, passe um 

pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco. 

9. Passe o Cabo Plugue (9) pelo orifício da Base (1).

10. Encaixe a base (1) na Torre (2) e fixe-a.  A base vem com os Parafusos de Fixação (4).

11. Encaixe cuidadosamente o Cabo Plugue (9) nas Guias do Cabo Plugue (3).

12. Certifique-se de que a Base (1) ficou bem encaixada e firme na Torre (2).

13. A fim de evitar acidentes pessoais e danos ao produto, nunca tente montar ou 

desmontar a Torre (2).

A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo, decorrentes de mal 

encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL 

• Coloque o aparelho no chão, a uma distância mínima de 45 cm da parede. 

Certifique-se de que a superfície está plana, seca e firme.

• Não coloque o aparelho contra cortinas ou móveis. Mantenha, pelo menos, 45 cm de 

distância entre a parte de trás, a frontal, as laterais e a parte de cima do aquecedor. 

• Verifique se a Tecla de Potência 400W  (d) está na posição (Off) de DESLIGADO.

• Conecte o Cabo Plugue (9) na tomada compatível com a voltagem do produto.

a
b c d

5. Teclas de

    Controle:

    a. Oscilação Esquerda/Direita.

    b. Potência 400W.

    c. Potência 400W.

    d. Potência 400W e Liga/Desl. (ON/OFF).

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

1. Base.

3. Guia do
    Cabo Plugue.

4. Parafusos
    de Fixação
    na Base.

9. Cabo Plugue.

6. Grade Frontal.

7. Alça.

8. Interruptor
    de Segurança.

2. Torre.
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• Aperte a Tecla de Potência 400W  (d) até a posição (On) de LIGADO. 

• Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, combine as Tecla de 

Potência:

Para Potência de 1200 W:   3 lâmpadas acesas  -  temperatura ALTA 

acione as teclas (b), (c) e (d ).

Para Potência de 800W:   2 lâmpadas acesas  –  temperatura MÉDIA 

acione as teclas (c) e (d).

Para Potência de 400W:  1 lâmpada acesa -  temperatura BAIXA 

tecla (d) acionada.

• Se desejar maior conforto e uma maior distribuição do calor pelo ambiente, aperte a 

Tecla de Oscilação (a) para a posição (I) e o aparelho vai oscilar vagarosamente da 

direita para a esquerda.

• Para desligar a função Oscilação, aperte a Tecla de Oscilação (a) para a posição (0) 

de DESLIGADO.

• É recomendável que, no nível máximo de potência (1200W), o aparelho somente 

deva permanecer ligado continuamente apenas para utilização em curto espaço 

de tempo.

• Após o uso, desligue o aparelho colocando a Tecla de Potência 400W  (d) na posição  

(Off) de DESLIGADO e remova o plugue da tomada.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Para evitar acidentes e aumentar a sua segurança, este aparelho possui um sistema 

de segurança que interrompe automaticamente o seu funcionamento em caso de 

tombamento. Com essa finalidade, o Interruptor de Segurança (8), localizado na parte 

inferior do corpo, próximo à saída do cabo plugue, corta o fornecimento de energia 

elétrica e o aparelho pára de funcionar, imediatamente.

COMO LIMPAR E ARMAZENAR O SEU AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL

• Limpe bem seu aparelho após cada utilização.

• Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.

• Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se o aparelho está desligado da corrente 

elétrica. 

• Para limpeza externa do aparelho, passe um pano seco ou levemente umedecido e 

macio, para não riscar o material de acabamento das superfícies. 

• Nunca mergulhe o aparelho na água ou em qualquer líquido.

• Coloque sempre as teclas de acionamento na posição de DESLIGADO e retire o 

plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.

• Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de 

limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho. 

Para limpar os refletores use um pano seco ou levemente umedecido, após desligar 

o produto e aguarda que ele esfrie totalmente. 

• Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou 

externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.

• Não utilize ceras ou materiais de polimento. Estes produtos podem reagir com o 

calor, provocando descoloração da pintura.

• Enrole o Cabo Plugue antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeções e quedas. 

NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.

• Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.

• Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, 

longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

•


