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1. Segurança ........................................
1.1 Instruções importantes de segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos 
à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta 
de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras signifi cam:

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, 
como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não 
forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida 
ou de ocorrerem danos gra ves se 
as instruções não forem seguidas 
imediatamente.
Existe risco de você perder a vida 
ou de ocorrerem danos graves se as 
instruções não forem seguidas.

1.2 Itens de segurança

• Desligue o disjuntor ou retire o plugue 
da tomada antes de efetuar qualquer 
manutenção ou limpeza do produto.

• Recoloque todos os componentes antes 
de ligar o produto.

• Não remova o fi o de aterramento.
• Ligue o fi o de aterramento a um terra 

efetivo.
• Não use adaptadores ou T’s. 
• Não use extensões.
• Se o cordão de alimentação estiver 

danifi cado deve ser substituído pela 
Rede de Serviços Brastemp, a fi m de 
evitar riscos.

• Use duas ou mais pessoas para mover 
e instalar o seu produto.

• Existe o risco de fogo se a limpeza 
não for realizada de acordo com as 
instruções.

• Não seguir estas instruções pode 
resultar em acidentes pessoais, danos 
ao produto e trazer risco de vida, 
incêndio ou choque elétrico.

• 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 
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menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou 
estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam 
vigiadas para assegurar que elas não 

estejam brincando com o aparelho.
• ATENÇÃ O: as partes acessíveis podem 

fi car quentes quando usado com os 
aparelhos de cozinha.

• Regulamentos relativos à descarga de 
ar têm que ser cumpridos.

1.3 Dicas importantes

• A Coifa de Parede Brastemp foi 
desenvolvida exclusivamente para uso 
doméstico.

• Recomendamos que instalação da 
sua Coifa seja realizada pela Rede de 
Serviços Brastemp. Esta instalação não 
é gratuita.

• Não use a Coi fa  se ela est iver 
danifi cada ou não estiver funcionando 
corretamente.

• Instale e posicione a Coifa estritamente 
de acordo com as instruções contidas 
neste manual de usuário.

• O ar succionado pela Coifa não deve ser 
eliminado através do mesmo sistema 
de chaminé de outro dispositivo que 
funcione a gás ou outro combustível 
(por exemplo: aquecedor a gás).

• O ambiente deve ser sufi cientemente 
arejado quando o produto estiver sendo 
usado junto com outro dispositivo que 
funcione a gás ou outro combustível.

• Verifi que se a tensão de alimentação 
indicada na etiqueta no cabo de 
alimentação da Coifa é a mesma da 
tomada onde ela será ligada. Lembrando 
que a Coifa de Parede BA190 funciona 
à tensão de alimentação de 127 V para 
o modelo BA190ARANA, e 220 V para 
o modelo BA190ARBNA.

• Para proteção da rede elétrica o produto 
deve ser ligado a um circuito protegido 
por um disjuntor. Caso não existam 
disjuntores disponíveis no quadro de 
distribuição de força de sua residência, 
consulte um eletricista para instalá-los, 
preferencialmente próximo à Coifa.

• Utilize uma tomada exclusiva e em 
perfeito estado, aprovada pelo Inmetro.

• Verifi que se sua residência possui ater-
ramento conforme a norma ABNT, NBR 
5410.

• Jamais guarde materiais inflamáveis 
dentro ou em cima da Coifa. 

• Não conserte ou substitua qualquer 
peça da Coifa, a não ser que seja 
especifi camente recomendado neste 
manual. Todos os demais serviços de 
manutenção devem ser executados 
por um técnico da Rede de Serviços 
Brastemp e serão cobrados após o 
período de garantia.

• Não deixe acumular gordura dentro 
ou fora da Coifa, pois isto diminui 
o rendimento do aparelho. Efetue 
a l impeza da Coifa regularmente, 
conforme as instruções deste manual.

• Não coloque objetos sobre a Coifa, pois 
podem obstruir as saídas do ar, além de 
poder causar a queda do mesmo.

• Não faça a fl ambagem de alimentos sob 
a Coifa. Isso pode danifi car o aparelho.

• Fique atento ao fritar alimentos. A 
gordura em alta temperatura pode 
infl amar-se produzindo chamas que 
podem danifi car a Coifa.

• Faça a troca periódica dos filtros 
conforme as instruções da seção 
“Limpeza e Manutenção”.

• Quando a lâmpada da Coifa estiver 
acesa não toque na região em seu 
entorno, pois tanto a lâmpada quanto 
a região ao seu redor atingem altas 
temperaturas.
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