
MODELOS:  
AH-01 127V
AH-02  220V

MANUAL DO USUÁRIO
Aquecedor Doméstico
QUARTZO
AH-01 127V
AH-02  220V



Caro cliente. Parabéns, você acaba de adquirir o Aquecedor Doméstico Ventisol. Por favor, leia 
atentamente as instruções antes de utilizar seu aparelho.

CUIDADOS
1. Remova a embalagem e certifique-se de que o aparelho está intacto. Em caso de dúvida 

contate nosso serviço de pós-venda.
2. Antes de ligar o aparelho certifique-se de que a voltagem e freqüência da rede correspondem 

àquelas indicadas no aparelho.
3. Use o aparelho apenas com a finalidade de Aquecedor Doméstico. Não o utilize para nenhum 

outro fim, pois pode ser perigoso. O fabricante não é responsável por nenhum dano causado 
pelo uso incorreto do aparelho.

4. Nunca toque o aparelho com mãos ou pés molhados ou úmidos.
5. Nunca exponha o aparelho à chuva, sol, etc.
6. O aparelho deve sempre ser colocado em locais planos e estáveis.
7. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de limpa-lo e transporta-lo.
8. Quando o aparelho não estiver em uso, desligue-o e desconecte-o da tomada. Armazene-o 

em local fora do alcance das crianças.
9. Não utilize o aquecedor muito proximo a banheiras, chuveiros ou piscinas.
10. Não aproxime o fio elétrico ao aparelho quando este ainda estiver quente.
11. A operação correta do aparelho é obtida quando o aquecedor for posicionado verticalmente.
12. Não ligue o aquecedor perto de mobílias, cortinas, prateleiras, etc.
13. Nunca utilize o aquecedor perto de líquidos ou materiais inflamáveis.
14. O aparelho nunca deve ser colocado perto ou em baixo de tomadas elétricas.
15. Não cubra o aparelho, pois isto pode causar superaquecimento. Crianças devem ser 

supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
16. Não conecte o aparelho a extensões ou adaptadores.
17. Não cause nenhum dano ou torção ao cabo de fio elétrico.
18. Não utilize este aquecedor com um programador, controlador de tempo ou qualquer outro 

aparelho que ligue o aquecedor automaticamente, pois existe o risco de fogo caso o 
aquecedor esteja coberto ou posicionado incorretamente.

INSTRUÇÕES DE USO
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Coloque o plugue na tomada. 
Selecione a velocidade girando 
o botão regulador de potência 
no sentido horário.

Este aparelho é fomecido com um dispositivo de segurança que o desliga em caso de inclinação. 
quando ou aparelho é derrubado ou levantado do chão.

Função Figura

Morno I

Quente II

Desligado 0

PARTES DO AQUECEDOR

OPERAÇÃO

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

1. Grade de Proteção
2. Tubo de Quartzo
3. Regulador de Potência
4. Dispositivo de Segurança
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19. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade 
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiencia e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja 
responsável pela sua segurança. 

20. Nunca toque na grade de proteção enquanto o aparelho estiver em funcionamento. A grade 
esquenta e há risco de queimaduras.

ATENÇÃO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante 
as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes 
utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.  



Distribuído por:
Ventisol Indústria e Comércio S.A.

Servidão José Tcholakian, 07  •  Bairro Aririú  •  Palhoça  •  SC  •  CEP 88.135-541
Atendimento ao cliente:

Tel./Fax 48 2107-9500  •  sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

O aparelho apenas precisa ser limpo regularmente em sua parte externa.
1. Antes de limpar o aparelho certifique-se que ele está desligado da tomada e aguarde até 

que ele esfrie.
2. Utilize um pano seco ou levemente umedecido com água. Permita que o aparelho saque 

antes de utiliza-Io.
3. Evite poeira na parte frontal do aquecedor
4. Não deixe entrar água no interior do aquecedor, pois, isto pode ocasionar risco de fogo ou 

choque elétrico.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço 

do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

MANUTENÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO TENSÃO FREQUÊNCIA POTÊNCIA DIMENSÕES PESO BRUTO

AQ - 01 127V 50/60Hz 800W 268x90x375 mm 0,81Kg

AQ - 02 220V 50/60Hz 800W 268x90x375 mm 0,81Kg


