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1 ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Leia atentamente o manual antes de começar a instalar o
equipamento.
- O equipamento deve ser destinado apenas para
aquecimento ambiente.
- Assegure-se que a voltagem da rede corresponde ao
indicado na placa de características (localizada na parte
lateral esquerda do equipamento).
- A ficha macho de conexão deve ser conectada apenas a
uma tomada fêmea com as mesmas características
técnicas.
- O equipamento de aquecimento não deve ser colocado
imediatamente debaixo de uma tomada fêmea.
- Se o cabo de alimentação está danificado deve ser
substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou
por pessoal qualificado similar, com o fim de evitar
qualquer perigo.
- Não utilizar o aparelho se caiu
- Não utilizar o aparelho se apresentar sinais visíveis de
danos
- Utilizar o aparelho sobre uma superfície horizontal e
estável
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Atenção: Não utilizar este aparelho em salas pequenas
quando ocupadas por pessoas que não são capazes de
deixar a sala sozinhas, a menos que sejam constantemente
supervisionados
Atenção: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha
têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a
uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
Este aparelho não está previsto para ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, a não ser que tenham
recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças menores de 3 anos, devem ser mantidas fora
do alcance do equipamento a menos que sejam
continuamente observadas.
- As crianças entre os 3 anos e os 8 anos, devem apenas
ligar/desligar o equipamento, sempre que este tenha sido
colocado ou instalado na sua posição de funcionamento
normal prevista e que seja supervisionado ou tenham
recebido instruções relativas ao uso do equipamento de
uma forma segura e entendam os riscos que o
equipamento pode ter. As crianças desde os 3 anos até aos
8 anos não devem ligar a ficha, regular e limpar o
equipamento ou realizar operações de manutenção.
- Este equipamento não está destinado ao uso por pessoas
(incluindo crianças) com reduzida capacidade física,
sensorial ou mental, ou falta de experiência e
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conhecimento, a menos que lhes tenham sido dadas
instruções ou com a supervisão no que respeita ao uso do
equipamento, de uma pessoa responsável pela sua
segurança. A limpeza e a manutenção a realizar pelo
utilizador, não devem ser efetuadas por crianças sem
supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar
que não brincam com o equipamento.
PRECAUÇÃO - Algumas partes deste produto, podem
ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve-se estar
atento, particularmente quando crianças e pessoas
vulneráveis estejam presentes.
- Todos os modelos estão protegidos por um sistema de
corte por sobreaquecimento. O equipamento apaga-se
automaticamente se aquecer em excesso. Quando
desaparece a causa que provoca o sobreaquecimento, o
equipamento volta a conectar-se automaticamente
passados alguns minutos. Se esta situação se repetir, sem
estar coberta ou obstruída a grelha inferior ou superior, por
favor contacte com Serviço Técnico.
ADVERTÊNCIA: Para evitar
sobreaquecimentos, não cobrir o equipamento de
aquecimento.
- Não usar este equipamento de aquecimento na área
imediatamente próxima a uma banheira, duche ou piscina.
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- Pressionar com delicadeza os botões para evitar danos,
não manusear o equipamento com canetas ou similares
para evitar riscos.
2

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO / ASPETO GERAL

PEGA
TERMOSTATO

SELETOR DE POTÊNCIA
1000W+1000W

RODAS

2.1 LISTA DE COMPONENTES
Assegure-se que os seguintes elementos estão incluídos no
equipamento. Se falta algum, contacte o seu distribuidor:
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1x

2x

4x

3 ANTES DE LIGAR O SEU EQUIPAMENTO

Assegure-se que a voltagem da rede corresponde à indicada na placa
de características.
Verifique que os cabos de conexão do próprio equipamento ou de
outros equipamentos não esteão em contacto com a superfície do
equipamento.
Se o radiador vai ser colocado na cozinha ou casa de banho,
assegure-se que seja colocado de tal forma que os comandos não
possam ser acionados por pessoas que estejam em contacto com a
água, cumprindo as normativas de segurança vigentes em cada país.
Os equipamentos não podem ser colocados em locais com risco de
explosão ou incêndio. (Armazéns de combustíveis, óleos, gases,
etc.…)

4 MONTAGEM

Coloque o corpo do equipamento com as asas para baixo.
Aparafuse os suportes das rodas ao corpo do equipamento segundo a
seguinte figura:
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5 ARRANQUE E CONFIGURAÇÃO

5.1 LIGAR O EQUIPAMENTO
Ligue o equipamento à corrente e rode o comando do termostato até
à posição do máximo (plus).
Selecione o nível de potência desejado mediante os interruptores de
potência tendo em conta:
 Pulsando um interruptor:1000W
 Pulsando os dois interruptores:2000W
Acende-se o indicador luminoso da potência que esteja ativada.

5.2 REGULAÇÃO DO TERMOSTATO
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Quando a temperatura ambiente for a pretendida, rode o comando de
regulação do termostato no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio até que o indicador ou indicadores luminosos dos
interruptores se apaguem. Quando os indicadores luminosos
estiverem apagados, indica que o equipamento não está aquecendo.
A temperatura programada será regulada e mantida
automaticamente pelo termostato.
5.3 FUNÇÃO ANTI GELO
Rode o comando do termostato até à posição * e selecione a
potência máxima.

6 RECOMENDAÇÕES DE USO

A gama de produtos de aquecimento Climastar não necessita de
nenhuma manutenção. Unicamente será necessário tomar umas
medidas preventivas, como:
Não cobrir as saídas de ar. Evitar colocar qualquer tipo de elemento
sobre elas.
Manter sempre limpa a casa a fim de evitar possíveis manchas na
parede por convecção de partículas de pó.
No início de cada temporada de aquecimento, realizar uma aspiração
a través da grelha exterior, tanto superior como inferior, do
equipamento já que durante o tempo que permanecem apagados
pode acumular-se pó na resistência.
Não colocar o equipamento debaixo de uma grelha de ventilação ou
perto de algum foco que possa gerar correntes de ar.
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Instalar o equipamento de forma a que nada prejudique a circulação
do ar que se produz (móveis, cortinas…), para evitar, desta forma,
uma perda no controlo da temperatura e rendimento.
Evitar instalar o equipamento em nichos das paredes para evitar, do
mesmo modo que no ponto anterior, uma perda do controlo da
temperatura e rendimento.
Melhorar, se é possível o isolamento das suas janelas para evitar
perdas energéticas - desperdícios de eletricidade que se traduzem em
consumos desnecessários - (fitas de calafetagem, vidro duplo ou
com rotura de ponte térmica).
O DUAL KHERR pode ser limpo, quer com um pano humedecido,
com álcool, quer inclusivamente com água forte (no caso de
manchas difíceis). Graças à sua dureza não será deteriorado pelo uso
deste tipo de substâncias (Normas EN 99 y EN 202). Devido à sua
composição também podem incidir diretamente sobre o
equipamento os raios do sol sem sofrer nenhum tipo de alteração
(Norma EN 51094).

7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição:
Potência:

DIMENSÕES E PESOS
PORTÁTIL
2000 W

Dimensões:

560 x 540 x 100 (mm)

Peso:

16,4 Kg.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão:

230 V

Frequência:

50 Hz

Ficha de conexão

Bipolar 10-15 A/250 VAC
MATERIAIS

Carcaça

Aço de alta qualidade

Frontal

Dual Kherr
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8 PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
PERGUNTA

POSSÍVEL CAUSA

SOLUÇÃO

Incorreto ajuste da
Temperatura programada Revisar a temperatura estabelecida no termostato.
A divisão não
alcança a
temperatura
desejada

Mau dimensionamento
As grelhas de entrada e
saída estão obstruídas
Temperatura ajustada
inferior à temperatura
ambiente

O equipamento não Interruptor do quadro
liga
elétrico e proteção em
baixo
Seletor de potência
apagado

A potência do equipamento não é a adequada para o a divisão em que
está instalado.
Não colocar nada em cima do equipamento e não o instalar dentro de
nichos na parede.
Subir a temperatura ajustada do equipamento até que supere a
temperatura ambiente da divisão
Comprovar que o automático que controla o equipamento não está em
baixo.
Assegurar-se que a instalação está correta e que existem linhas
independentes para o aquecimento de secção mínima de 2.5 mm2 com
una potencia máxima de 3500 w
Colocar pelo menos um dos seletores de potência ligado

9 GARANTIA
ADVERTENCIA PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.
Información
medioambiental
para
clientes
de
la
Unión
Europea
La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deban eliminarse
junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos
convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través
de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos
estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información
más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o
pregunte en la tienda donde adquirió el producto
CLIMASTAR-GLOBAL COMPANY S.L. garantiza que el producto en el momento de su compra original está libre de defectos en los materiales y mano de obra
(garantía limitada).El Real Decreto Legislativo 1 / 2.007, de 16 de noviembre, establece una garantía legal que obliga al vendedor del equipo. CLIMASTAR, con
independencia de dicha garantía legal, ofrece sobre sus equipos una garantía comercial y voluntaria, cuyas condiciones son análogas a las de la garantía legal,
por la que CLIMASTAR responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación, con la
especialidad de que CLIMASTAR ofrece, además, una garantía TOTAL de 2 años respecto a las piezas de repuesto.
- CLIMASTAR responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la venta del equipo. Si la falta de
conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se
entregó, es decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación. El usuario deberá informar a CLIMASTAR de la falta de conformidad del bien
en un plazo inferior a DOS MESES desde que tuvo conocimiento.
- Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía es necesario acreditar detalladamente: la fecha de compra del aparato ya que el periodo de
validez de la garantía se inicia con la factura de compra del aparato por el cliente. Sin embargo, en ningún caso se responderá de defectos que puedan
presentarse una vez transcurridos treinta y seis meses contados desde la fecha de fabricación del mismo.
- Esta garantía está estrictamente limitada a la reparación por nuestro servicio técnico oficial o en fábrica de la pieza o piezas defectuosas. O a la
sustitución completa de los aparatos cuando, a juicio del fabricante, ésta no sea posible o resulte antieconómica. No incluye ningún otro tipo de gasto como
instalación, montaje, desmontaje o transporte.
- Esta garantía no ampara los defectos y/o mal funcionamiento causados por accidentes, mal uso del aparato, negligencia, desgastes, roturas, mala
instalación y un incorrecto suministro eléctrico para el aparato. Esta garantía también queda excluida del producto, si éste es utilizado con otro propósito que
no sea calefacción; por una alteración, modificación, manipulación o reparación del producto no autorizada; y por otras causas ajenas al fabricante que afecten
al producto después de su entrega.
- La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación, como por ejemplo en el caso de ubicaciones ocultas,
en alturas, falsos techos no practicables o situaciones análogas. Tampoco incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos constructivos
u otros para el acceso al equipo o la instalación.
- Ningún equipo será devuelto a CLIMASTAR sin una AUTORIZACION DE DEVOLUCION DE MERCANCIA codificada, es decir, oficial.
CLIMASTAR no asume ninguna responsabilidad en caso de que algún equipo sea devuelto sin la previa y autorizada DEVOLUCION DE MERCANCIA, antes
mencionada.
- CLIMASTAR y/o sus servicios técnicos se reservan el derecho de decidir entre reparar o reemplazar los componentes dañados o el reemplazo
completo del equipo. Ningunas de estas opciones prolongarán el período inicial de la garantía.
- Toda reparación deberá ser efectuada por el Servicio Técnico autorizado por el fabricante y/o sus agentes, las manipulaciones efectuadas por
personal no autorizado anularán las prescripciones de ésta garantía. En caso de que proceda la sustitución, deberá acudirse al centro vendedor que será el
encargado de recibir los equipos.
- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: CLIMASTAR como fabricante no se responsabiliza de los daños materiales ni personales que directa o
indirectamente puedan ser consecuencia de una instalación no conforme del aparato, de su manipulación incorrecta o por personal carente de la cualificación
técnica necesaria, ni de los gastos de instalación de los aparatos los cuales están expresamente excluidos de ésta garantía.
- Ninguna de las presentes condiciones podrá ser ampliada ó modificada en ningún sitio sin consentimiento expreso de CLIMASTAR
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CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.
Carretera AS-266 OVIEDO-PORCEYO/ Km.7 Pruvia
33192 - Llanera (Asturias)
Telf: 985 66 80 80 / Fax: 985 264 751
www.climastar.es
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