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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o Aquecedor Oster modelo OAQC510, um produto de alta tecnologia, 
seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as 
informações contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e 
utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, 
sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para 
prevenir acidentes e/ou ferimentos.

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance 
de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
3. Este produto não consome oxigênio, portanto não requer abertura de janelas para ventilação. 
4. Este aquecedor apresenta melhor desempenho em ambientes fechados.
5. 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.
6. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com 
o produto. 
7. Não permita que objetos sejam colocados dentro do produto, isto poderá causar sérios acidentes.
8. É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado à rede 
elétrica.
9. Não utilize adaptadores múltiplos na tomada. Recomenda-se que o aquecedor seja conectado 
diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto. Se for necessário 
utilizar extensão elétrica, certifique-se que a mesma seja adequada a potência do aquecedor (ver 
etiqueta do produto).
10. Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, 
a fim de evitar riscos.
11. Nunca permita que o cabo elétrico fique na frente da saída de ar quente ou em contato com 
superfícies cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
12. O aquecedor deve estar desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca 
desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação, para tal, puxe pelo plugue, 
segurando-o firmemente.
13. Não transporte o produto pelo cabo elétrico.
14. Tome precauções para evitar que alguém tropece no cabo elétrico, pois poderá danificar o produto 
ou causar acidentes.
15. Não deixe seu aquecedor ligado sem supervisão.
16. Utilize apenas sobre superfícies secas, limpas e firmes e não em cima de camas ou tapetes macios.
17. Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada ou saída 
de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.
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18. Mantenha o produto afastado de paredes ou outros objetos (mínimo 50cm da entrada ou saída de 
ar) e não deixar o aquecedor abaixo de tomadas.
19. Não permita que materiais inflamáveis fiquem próximos do aquecedor. Não utilize o produto em 
ambiente com poeira ou vapores inflamáveis.
20. Não utilize o aquecedor próximo a fontes de água como banheiras,  se o produto molhar haverá 
risco de choque elétrico mesmo com o botão regulador de potência na posição “desligado”.
21. Não utilize o aquecedor ao mesmo tempo que outros produtos de alto consumo, isso evita a 
sobrecarga da instalação elétrica.
22. Este produto possui sistemas de proteção contra super aquecimento, caso o produto desligue ou 
pare de aquecer, verifique se não há algo bloqueando a entrada ou saída de ar, ou se o produto está 
com excesso de poeira internamente.
23. Este produto não é destinado a ser operado por meio de dispositivos temporizadores externos ou 
sistemas de controle remoto.
24. O uso de acessórios que não sejam originais do produto podem danificá-lo ou causar acidentes, 
além da perda da garantia.
25. Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e ou cheiro durante os primeiros minutos de uso, 
isto é normal. Nos primeiros minutos de uso, mantenha o ambiente ventilado.
26. Antes de limpar o produto sempre retire o plugue da tomada. Para a limpeza utilize um pano seco 
ou levemente umedecido, ver capítulo limpeza e conservação.
27. Se o produto sofrer uma queda e ou apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá 
ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
30. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada 
deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
31. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
32. Não use este aquecedor nas imediações de banheiras, chuveiros ou uma piscina.
33. Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não 
use este aquecedor em salas pequenas quando estiver ocupado por pessoas incapazes de sair da sala 
por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante.
34. Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de 
proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme 
não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” 
é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

Atenção! Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como Banheiras, lavabos, 
chuveiro. Nunca utilize com as mãos molhadas ou em locais com alta concentração de 
umidade.

Somente para uso doméstico.
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COMPONENTES DO PRODUTO

1. Gabinete

2. Base

3. Aletas

4. Saída de ar 

5. Entrada de arl

6. Controle remoto

7. Painel de controle

8. Display de temperatura

9. Indicador função ventilar

10. Aquec. potência média

11. Aquec. potência altar

12. Configurar timer

13. Alternar funções

14. Função timer

15. Configurar temperatura

16. Indicador função Oscilar 
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INSTALAÇÃO

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. Retire toda a embalagem e 
passe um pano seco para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação. 
O Aquecedor deve ser instalado na parede antes de ser ligado. Nunca utilize o aparelho 
sobre superfícies sem estabilidade, como camas, sofás, tapetes ou carpetes muito espessos. 

Atenção! Se durante a utilização o produto apresentar sobreaquecimento, o mesmo 
desligará automaticamente. Caso isto aconteça, retire o cabo de alimentação da 
tomada e aguarde alguns minutos até que o produto resfrie. Após isto, conecte o 
produto à tomada novamente e continue a utilizá-lo normalmente.

Importante: O aquecedor deve ser montado a uma distância mínima de 1,8m do chão 
e no mínimo 50 cm de distância entre qualquer outra parede ou objeto. Jamais 
utilize seu produto no chão.

COMPONENTES DO PRODUTO

1. Botão liga/desliga

2. Botão seletor de funções

3. Botão cancelar 

4. Botão configurar timer

5. Botão ativar função oscilar

6. Botões de seleção + e -
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Instalando na parede
Instale seu aquecedor na parede seguindo os passos a seguir: 
[01] Faça dois furos de 0,8cm de diâmetro na parede a uma altura superior a 1,80m (180 cm) 
do piso. A distância entre os furos deve ser de 39,4cm [ver figura 1].
 

[02] Acompanham o produto duas buchas e dois parafusos. Coloque as buchas nos buracos 
e utilize uma chave de fenda para parafusar os dois parafusos deixando-os 2cm para fora da 
parede [ver figura 2].
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UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar o produto, verifique se a tensão é mesma da tomada a ser utilizada (ver 
etiqueta embaixo do produto).
Antes da primeira utilização remova todos as embalagens do produto. Limpe o aquecedor 
conforme capítulo Limpeza e Conservação neste manual. Deixe o produto funcionando por 3 
minutos na função ventilar antes de ativar o aquecimento pela primeira vez. 
Ao utilizar o produto novamente após um longo tempo, limpe o produto conforme capítulo 
Limpeza e Conservação neste manual. Deixe o produto funcionando por 3 minutos na função 
ventilar antes de ativar o aquecimento. Desta maneira o motor irá funcionar nas condições 
ideias, garantindo maior durabilidade dos componentes do produto. 
[01] Com o aparelho já instalado na parede, conecte o plug em uma tomada e ligue o produto 
através do interruptor principal. O display irá se acender e mostrar a temperatura ambiente.

Nota: Certifique-se de que a tensão utilizada é a mesma do aparelho e que a tomada 
seja a adequada. Não utilize adaptadores ou T.

[02] Pressione o botão modo F  para escolher entre uma das funções abaixo:

[A] pressione uma vez  para ligar somente a ventilação   ;

[B] pressione 2 vezes para ligar o aquecimento na potência média  +  ;
[C] pressione 3 vezes para ligar o aquecimento na potência máxima   +   +   ; 
[D] pressione 4 vezes para ligar o aquecimento na potência máxima e ligar a função de 
oscilação das aletas   +   +   +  ; 
[E] pressione 5 vezes para desligar o aparelho.
[03] Pressione o botão do timer para configurar o desligamento automático  . O timer pode 
ser configurado entre 0 e 8 horas. A cada vez que o botão é pressionado o timer aumenta em 
1 hora. Ao final do tempo configurado, o produto irá desligar automaticamente.
[04] Caso preferir, é possível também realizar as mesmas configurações acima através do 
controle remoto: 
 [A] Pressione o botão modo para alternar entre as 5 configurações anteriormente  
 mostradas;
 [B] Pressione a tecla Swing para ativar/desativar a função de oscilação das aletas; 
 [C] Pressione os botões + ou – para aumentar ou diminuir respectivamente a   
 temperatura. O botão “cancel” irá cancelar essa configuração de temperatura. 



7

 Nota: Durante o funcionamento o produto mostra a temperatura do ambiente. 
Configure a temperatura desejada, após instantes o produto volta a mostrar a 
temperatura ambiente. 

 Nota: a temperatura pode ser ajustada entre 10ºC e 49ºC. Isso não significa que 
seu produto irá resfriar o ambiente. Se a temperatura do ambiente for maior do 
que a temperatura selecionada, o produto irá somente funcionar no modo ventilar.

 [D] Pressione o botão timer para configurar o desligamento automático através  
 do seu controle remoto. O timer pode ser configurado entre 0 e 8 horas. A cada  
 vez que o botão é pressionado o timer aumenta em 1 hora. Ao final do tempo   
 configurado, o produto irá desligar automaticamente. 

 Nota: Caso o controle esteja sem bateria, substitua por uma nova. Especificação 
da bateria: CR2025

[05] Para desligar o produto, pressione o botão liga/desliga no controle remoto ou o botão 
de função no aparelho. Após o produto parar, desligue o interruptor principal e retire o plug 
da tomada.

Atenção! Este aquecedor não consome oxigênio do ar, portanto pode ser utilizado em 
ambientes sem a necessidade de deixar frestas em janelas ou portas. 

Atenção! O produto é mais eficiente em ambiente fechado, quanto menor o ambiente 
mais rápido será o aquecimento. 

Atenção! Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante os 
primeiros minutos de uso devido a resíduos de fabricação ou embalagem, isto é 
normal, caso ocorra, mantenha o ambiente ventilado até que o cheiro seja eliminado.
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
[01] Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o aquecedor esteja frio e desconectado da 
tomada.
[02] Para limpar as partes externas utilize um pano seco ou levemente umedecido.
[03] É recomendável que o produto seja levado a uma assistência técnica autorizada 
Cadence, para limpeza interna, toda a vez que estiver com excesso de poeira acumulada 
em seu interior.
[04] Certifique-se que o aquecedor esteja completamente seco antes de ligá-lo.
[05] O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e fora do alcance de crianças e 
animais. Recomenda-se guardar o produto em sua embalagem original.
[06] Este aquecedor não requer lubrificação periódica do motor.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas 
regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste 
manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Meio Ambiente
Eliminação adequada de materiais

Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos 
domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana 
causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente 
para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o 

dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.
Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre 
o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.
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