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INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA: Leia sempre este 
manual antes de tentar instalar ou utilizar este equipamento. Para sua 
segurança, respeite sempre os avisos e as instruções de segurança 
nneste manual de forma a evitar danos pessoais ou ao espaço 
envolvente. 

Para consultar toda a gama de produtos da Dimplex, visite 
www.dimplex.com
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Bem-Vindo e Parabéns

Obrigado e parabéns por ter adquirido um equipamento elétrico da 
Dimplex. Use, por favor, o endereço abaixo para registar o seu modelo 
e número de série para referência futura:

www.dimplex.com/register

NÃO NECESSITA VOLTAR À LOJA

Questões de funcionamento ou montagem? Necessita informação 
sobre peças? Equipamento está dentro da garantia?

Contacte-nos:  www.chamilar.pt
para Assistência Técnica

OU  (+351) 232 952 252

De forma a podermos ajudar com mais eficiência, tenha o nome do modelo e o 
número de série à mão e tenha registado o seu equipamento online antes de nos 

contactar (ver acima)

Modelo e Número de Série
Número da Etiqueta

Por favor, leia e guarde estas instruções cuidadosamente.
CUIDADO: Leia todas as instruções e avisos cuidadosamente antes 
de iniciar a instalação. Não seguir estas instruções pode resultar em 
choques elétricos, risco de incêndio e irá anular a garantia.
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Quando utilizar equipamentos 
elétricos, siga sempre precuações 
básicas de forma a reduzir o risco 
de incêndio, choque elétrico e 
danos pessoais:

①  Leia as instruções antes de 
instalar e usar o equipamento 
elétrico.

②  Este equipamento está quente 
enquanto trabalha. Para evitar 
queimaduras, não deixe que a 
pele toque nele. Ao redor da 
saída de calor também fica 
quente enquanto trabalha. 
PERIGO: Em certas condições 
anormais, podem ocorrer altas 
temperaturas. Não cubra, parcial 
ou completamente, ou obstrua a 
frente do equipamento.

③  É necessária extrema 
precaução quando o 
equipamento é utilizado por ou 
junto a crianças e idosos, e 
quando a unidade trabalha 
sem supervisão.

④  As crianças devem ser 
supervisionadas para ter 
certeza que não brincam com 
o equipamento.

⑤  O equipamento não foi 
concebido para ser usado por 
crianças ou idosos sem 
supervisão.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES
⑥  Não trabalhe com a unidade se 

ela estiver com problemas. 
Desligue a energia no painel de 
serviço e contate a Assistência 
Técnica.

⑦ 	Não utilize no exterior.

⑧  Não instale o equipamento em 
locais onde possa cair numa 
banheira ou em depósitos de 
água.

⑨  Para desligar o equipamento, 
desligue os controlos e 
desligue o circuito no painel 
principal.

⑩  Não instale o equipamento 
diretamente abaixo de uma 
tomada elétrica.

⑪  Não insira ou deixe que objetos 
estranhos entrem na ventilação 
ou exaustor, uma vez que 
podem causar choques 
elétricos ou incêndio, ou danos 
ao equipamento.

⑫  Para evitar um possível 
incêndio, não bloqueie as 
entradas de ar ou exaustor.

⑬  Todos os equipamentos 
elétricos têm peças quentes no 
interior. Não use em áreas 
onde guarda ou usa gasolina, 
tintas ou líquidos inflamáveis.
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CUIDADO 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

NÃO ABRA 
NÃO HÁ PEÇAS NO INTERIOR  QUE POSSAM

SER REPARADAS POR SI

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

⑭  Utilize este equipamento 
conforme descrito no manual. 
Qualquer outro uso não 
recomendado pelo fabricante 
pode causar incêndio, choque 
elétrico ou danos pessoais.

⑮  Não queime lenha ou outros 
materiais num equipamento 
elétrico.

⑯  Não bata no vidro do 
equipamento.

⑰  Use sempre um eletricista 
certificado caso necessite de 
novos circuitos.

⑱  Desligue da tomada antes de 
efetuar limpezas, manutenção 
ou reinstalação da unidade.

⑲  Quando transportar ou guardar 
a unidade e fios, guarde-os 
num local seco, livre de 
excesso de vibração para 
evitar danos.

 AVISO: O telecomando 
contém pilhas pequenas. 
Mantenha afastado das 
crianças. Se ingeridas, contate 
os serviços de saúde.

 AVISO: Não instale as pilhas 
ao contrário, carregue, deite 
ao fogo e misture pilhas 
usadas ou diferentes - podem 
explodir, causando danos.

! ATENÇÃO: Mudanças ou 
modificações não 
expressamente aprovadas 
pelos responsáveis por 
cumprir as normas podem 
anular a autoridade do 
utilizador para trabalhar com 
o equipamento.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES



6  www.dimplex.com

 Guia Rápido

1. A informação elétrica acerca do
seu equipamento elétrico pode 
ser encontrada na etiqueta que 
está no topo do equipamento.

Por favor, use a nossa página de 
registo onlinele para registar o 
seu modelo e número de série 
para referência futura:

www.dimplex.com/register

2. Se tiver questões técnicas ou 
dúvidas relativamente à 
operação do seu equipamento 
elétrico, ou necessita 
Assistência Técnica através do 
(+351) 232 952 252.

3. Para dimensões do seu 
equipamento, veja a Figura 1.

Figura 1
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XLF50     50.31 in [1278 mm]
XLF60     60.31 in [1532 mm]
XLF74     74.31 in [1887 mm]
XLF100  100.31 in [2548 mm]

XLF50   51.41 in [1306 mm]
XLF60   61.41 in [1560 mm]  
XLF74   75.41 in [1941 mm]

XLF100 101.41 in [2576 mm]
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CUIDADO: Assegure que a 
instalação não permite que a 
unidade esteja em contato 
direto com vapores ou 
isolamento e respeita todas 
as normas locais de 
construção.

! ATENÇÃO: Um circuito 
dedicado de 15 Amp é 
recomendado, para uma 
voltagem apropriada (120V, 
240V). Um circuito dedicado 
será necessário se, após a 
instalação, o disjuntor falhar ou 
queima fusíveis constantemente 
quando a unidade está em 
funcionamento. Equipamento 
adicionais no mesmo circuito 
podem exceder a classificação 
atual do disjuntor.
AVISO: Construção e ligações 
elétricas devem respeitar com 
as normas locais de contrução 
e outras normas aplicáveis 
para reduzir o risco de 
incêndio, choque elétrico e 
danos pessoais.
AVISO: Para reduzir o risco 
de incêndio, não guarde ou 
use gasolina ou outros 
líquidos e vapores inflamáveis 
junto ao equipamento.

1. Selecione um local não suscetível
à humidade e longe de 
cortinados, mobília e grande 
tráfego.

 Instalação 

2. Retire a unidade e as peças de 
dentro da caixa.

3. ATENÇÃO: Deixe os vidros em 
segurança dentro da caixa até 
que seja altura de serem 
instalados.

3. Guarde a unidade num local
seguro, seco e dem pós até 
que esteja pronto para instalar 
o equipamento.

Acabamento
 CUIDADO: São necessárias 

2 pessoas para os próximos 
passos do processo.

Esta unidade permite 3 opções 
de instalação: parcialmente 
suspensa, totalmente embutida 
ou instalada numa depressão.

 CUIDADO: Instalação numa 
depressão deve ser limitada 
a ½ in. (13 mm) para 
assegurar um fluxo de ar 
adequado do ar quente que 
sai da área do queimador.
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Instalação 

Recomendação para 
instalações suspensas
A Figura 2 mostra as distâncias 
recomendadas para o 
equipamento. Áreas acima da 
unidade estão assim assinaladas:

•

•

•

 Cinza sólido (  ) tem 
temperaturas superiores a 65°C 
(149° F).
 Linhas (  ) têm temperaturas 
superiores a 40°C (104° F).
 Caixa limpa (  ) tem 
temperaturas inferiores a 40°C 
(104° F).

Para rematar o equipamento:
1. Prepare uma parede com uma 

altura de abertura de 16 in. (40.6 
cm). A largura das unidades: 
• XLF50 - 50 ⅝ in. (128.7 cm) 
• XLF60 - 60 ⅝ in. (154.0 cm) 
• XLF74 - 74 ⅝ in. (189.7 cm 
• XLF100 - 100 ⅝ in. (255.7 cm) e 
uma profundidade mínima de 3.5 
in. (9.0 cm) (Figura 3). Essa base 
de apoio pode ser construida para 
suportar a frente da unidade para 
assegurar que as ligações 
elétricas podem estar livremente 
nas costas e uma furação que 
permita a passagem dos fios.

Figura 3

2” x 6” 
 5 1/2" (14.0 cm)

16" 
(40.6 cm)

2” x 4” 
3 1/2" (9.0 cm)

XLF50:  50 5/8" (128.7 cm)

XLF74:  74 5/8" (189.7 cm)
XLF100:  100 5/8" (255.7 cm)

XLF60:  60 5/8" (154.0 cm)

 AVISO: O topo da unidade 
deve ser instalado a uma 
distância mínima de 8" (20.4 
cm) do teto.

Figura 2
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Instalação 

! ATENÇÃO: Recomenda-se 
que o fundo da unidade seja 
instalado entre os 30 in. 
(76.2 cm) e 40 in. (101.6 cm) do 
chão para manter um ângulo 
otimizado de visão da chama.
AVISO: Não tente ligar os 
novos circuitos. Para reduzir o 
risco de incêndio, choque 
elétrico ou danos pessoais, use 
sempre um eletricista 
certificado.
AVISO: Assegure-se que o 
circuito no qual a unidade está 
instalada está desligado da 
corrente no painel de serviço 
até que a instalação esteja 
completa.

2. A unidade vem acompanhada 
com um aro instalado de ¾ in. 
(2.0 cm). Dependendo da 
instalação, este aro pode ser 
removido desaparafusando os 
parafusos de segurança e as 4 
peças do aro.

3. Assegure uma margem mínima 
de 18 in. (46.7 cm), passe o 
cabo de energia pela 
abraçadeira (não incluida) e 
pela abertura nas costas da 
unidade. (Figura 4)

Figura 4

Parafuso 
de terra

Abraçadeira

4. Levante a unidade pela base e 
as alavancas nas costas, e 
insira no espaço até á 
profundidade desejada.

5. Utilize um nível para que 
assegurar que a unidade está 
nivelada dentro do remate. 
Ajuste conforme necessário.

6. Aparafuse os 4 parafusos, 
incluidos nos 4 orifícios de 
montagem localizados nas 
superfície interiores das placas 
laterais, nas paredes laterais da 
estrutura no local de instalação 
(Figura 5).
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Figura 5

Orifícios de Montagem

Painel de Controlo Principal

Painel da Chama

Sem Aquecimento 
Permanente
O aquecedor da unidade pode ser 
desligado permanentemente 
bastando remover a peça no Painel 
de Controlo Principal. Desligue o 
aquecedor antes de efetuar 
qualquer outra instalação. 
Para desligar o aquecedor:
1. Localize o Painel Principal

(Figura 5).
2. Retire a peça eletrónica. A

indicação junto a ela diz
"HT EN" (Figura 6).

Figura 6

HT EN

Instalação
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Elétrico
Instalação 120V - Ligação 
Direta

 CUIDADO: Use somente 
ligações elétricas apropriadas 
que respeitem as normas locais e 
nacionais para consumo de 
energia.

Para ligações diretas 120V:
1. Corte o fio até uma largura

apropriada.
2. Ligue o fio L da unidade à

ligação da alimentação com
ligadores.

3. Ligue o fio N da unidade ao fio
neutro da tomada com ligadores.

4. Ligue o fio G da unidade ao fio
de terra da tomada com
ligadores ou ligue o fio de terra à
capa com o parafuso de terra
fornecido, colocando o fio entre
o parafuso e a arruela de
pressão, e aperte (Figura 4).

5. Assegure-se que todos os fios
estão seguros e não
ultrapassam o painel da chama,
de forma a não ficarem visíveis
durante a montagem final.

6. Continue para as instruções
finais de montagem.

Instalação 120V - 
Interruptor de Parede
! ATENÇÃO: Use um interruptor

de parede de pólo único (On/
Off) classificado para um
mínimo de 15 amps.
CUIDADO: Use fios apropriados
que obedeçam às normas
elétricas locais e nacionais para
consumo de energia nominal.

Para ligar através de interruptor 
na parede:
1. Corte o fio até uma largura

apropriada.
2. Ligue o fio L da unidade à

ligação da alimentação através
do interruptor na parede,
assegurando-se que todas as
ligações estão ligadas com
ligadores (Figura 7).

3. Ligue o fio N da unidade ao fio
neutro da tomada com
ligadores.

4. Ligue o fio G da unidade ao fio
de terra da tomada com
ligadores ou ligue o fio de terra
à capa com o parafuso de terra
fornecido, colocando o fio entre
o parafuso e a arruela de
pressão, e aperte (Figura 4).

Instalação 
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TOMADA NA
PAREDE 

TERRA - G 

5. Assegure-se que todos os fios
estão seguros e não
ultrapassam o painel da
chama, de forma a não
ficarem visíveis durante a
montagem final.

6. Continue to the final assembly
instructions.

Instalação 120V - Tomada
 AVISO:  Este produto não  foi 
concebido para ser usado com 
uma extensão. Ligue-o 
diretamente à tomada.

Para instalar uma tomada:
1. Localize a capa traseira de 12 in.

(30.5 cm) no fundo esquerdo
(estando de frente para as
costas do equipamento).
Remova os 3 parafusos que
seguram a placa (Figura 8).

2. Insira o fio da tomada na abertura
e feche re-utilizando os 3
parafusos do Passo 1.

3.

4.

Ligue o fio L da unidade ao fio
preto da tomada.
Ligue o fio N do equipamento
ao fio branco do disjuntor.

5. Ligue o fio de terra do 
equipamento ao fio verde do 
disjuntor.

6. Assegure-se que todos os fios 
e ligações estão apertadas e 
que os fios estão seguros e 
não ultrapassam o painel da 
chama, para não ficarem 
visíveis durante a instalação 
final.

7. Continue para as instruções 
finais de montagem.

Figura 7

Instalação
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Figura 8

Instalação 240V
 CUIDADO: Use somente 

ligações elétricas apropriadas 
que respeitem as normas 
locais e nacionais para 
consumo de energia.

Para Ligações de 240V Diretas:
1. Ligue o fio L1 da unidade ao fio 

L1 da fonte de energia com 
ligadores.

2. Ligue o fio L2 da unidade ao fio 
L2 da fonte de energia com 
ligadores.

3. Ligue o fio N da unidade ao fio 
neutro da fonte de energia.

4. Ligue o fio G da unidade ao fio 
de terra da fonte de energia 
com um ligador ou prenda o fio 
de terra à capa com o parafuso 
de terra fornecido, colocando o 
fio entre o parafuso e a arruela 
de pressão, e aperte (Figura 4).

5. Assegure-se que todos os fios 
e ligações estão apertadas e 
que os fios estão seguros e não 
ultrapassam o painel da chama, 
para não ficarem visíveis 
durante a instalação final.

6. Continue para as instruções 
finais de montagem.

Instalação



14  www.dimplex.com

Instalação

Uso em casa de banho
Se for instalada numa casa 
debanho, deve estar protegida 
por um circuito ou recetáculo 
GFCI. Se utilizar um recetáculo, 
este deve ser facilmente 
acessível. 
Este equipamento elétrico NÃO É 
à prova de água. Para evitar 
choques elétricos, deve ser 
instalado de forma a evitar que 
entre água na unidade, longe de 
chuveiros, banheiras, etc. Nunca 
instale num local onde possa cair 
em banheiras ou outros 
depósitos de água.

Montagem Final
1. Localize e remova os parafusos 

que seguram o suporte de vidro 
parcialmente refletivo à unidade 
(Figura 9), ao longo da parte 
superior da abertura e coloque 
o suporte e parafusos de lado.

2. Remova as ventosas incluidas 
do interior da unidade (não 
existe nas unidades XLF50).

3. Antes de instalar, assegure-se 
que os vidros frontal e 
parcialmente refletivo estão 
limpos. Pode remover 
partículas utilize um pano limpo 
seco e suave. Para dedadas ou 
outras marcas, use um pano

húmido. Assegure-se que o 
vidro está completamente 
seco antes da instalação.

4. Prenda cuidadosamente as 
ventosas no vidro ligeiramente 
refletivo no lado refletivo, e 
encaixe nas aberturas em 
ambos os lados da unidade.

5. Incline o vidro na unidade e 
usando os parafusos 
removidos, prenda o vidro na 
unidade com o suporte 
fornecido (Figura 9). Remova as 
ventosas.

6. Coloque as pedras grandes de 
acrílico transparente na parte de 
trás da bandeja (para um efeito 
otimizado), então disponha 
cuidadosa e uniformemente as 
pedras mais pequenas na 
bandeja.

7. Cuidadosamente, coloque o 
vidro frontal nos suportes 
localizados ao fundo da 
abertura do queimador.

8. Incline o vidro frontal para a 
unidade e prenda-o com os 
parafuses fornecidos e uma 
chave haxagonal.(Figura 10).

9. NOTA: Assegure-se que as 
ventosas e a chave hexagonal 
estão disponíveis para qualquer 
manutenção ou intervenção 
futura.
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9. Insira as capas dos parafusos fornecidos
(Figura 11) colocando as tampas nos 
espaços correspondentes, escondendo 
assim os parafusos.

Instalação

Figura 9

Vidro Parcialmente 
Refletivo

Suporte do Vidro 
Parcialmente 
Refletivo

Base do suporte

Suportes para
o vidro 

Figura 10
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Figura 11

Figura 12A

 Esquemas de Ligação 

CORTES TÉRMICOS

M
FLICKER MOTOR

MONTAGEM LED DA CHAMA

MONTAGEM MEDIA LED

MONTAGEM MEDIA LED

ADAPTADOR
POTÊNCIA

VENTOÍNHA

ELEMENTO CERÂMICO

PLACA PRINCIPAL
DE CONTROLO 

TERMÍSTOR

XLF50

VENTOÍNHA
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FLICKER MOTOR

ELEMENTO CERÂMICO

XLF60

M

M
FLICKER MOTOR

PLACA DE LIGAÇÃO

XLF74, XLF100

Figura 12B

Figura 12C

 Esquemas de Ligação 

ADAPTADOR
POTÊNCIA

VENTOÍNHA VENTOÍNHA CORTES TÉRMICOS

MONTAGEM LED DA CHAMA

MONTAGEM MEDIA LED

MONTAGEM MEDIA LED

PLACA PRINCIPAL
DE CONTROLO 

TERMÍSTOR

ELEMENTO CERÂMICO

VENTOÍNHA VENTOÍNHA

ADAPTADOR
POTÊNCIA

TERMÍSTOR

ADAPTADOR
POTÊNCIA

CORTES TÉRMICOS

PLACA PRINCIPAL
DE CONTROLO 

MONTAGEM LED DA CHAMA

MONTAGEM MEDIA LED

MONTAGEM MEDIA LED
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 Funcionamento

! ATENÇÃO: O equipamento 
retém calor após desligar. 
Quando se desliga, existe 
um intervalo de 2 mins antes 
da ventoinha se desligar 
completamente.

Funcionamento Remoto
O equipamento é fornecido com 
um telecomando multi-funções IR.

! ATENÇÃO: Para funcionar 
corretamente, o telecomando 
deve estar apontado à frente 
da unidade.

Controlos
A unidade pode ser controlada 
através de controlo manual 
(localizados no topo direito do 
equipamento) ou por 
telecomando (Figuras 13 e 14).

A. Standby
Liga e desliga a unidade. 

 Ativa-se pressionando o 
botão Standby na unidade ou 
no telecomando.

• Ao ligar, a unidade irá manter 
as mesmas funções que 
estevam definidas quando foi 
desligado e a temperatura  
interior irá ser indicada no 
display.

Funcionamento Geral
AVISO: Este queimador 
elétrico deve ser instalado 
corretamente antes de ser 
utilizado.

Este queimador possui a 
tecnologia Comfort$averTM, que 
ajusta automaticamente a 
velocidade da ventoinha e 
potência do queimador para se 
adaptar de forma mais precisa e 
segura aos requisitos da divisão 
baseados nas definições do 
termostato. 
O queimador trabalha de forma a 
que, quando a divisão chega ao 
ponto definido, a ventoinha e o 
aquecedor passem a trabalhar 
num nível baixo, para manter a 
temperatura desejada na divisão. 
Se a temperatura na divisão subir 
significativamente (ex: luz solar 
por uma janela ou o aquecimento 
central é ligado), o aquecedor irá 
desligar e ligar periodicamente 
para fazer circular a ar à volta da 
unidade até que a temperatura 
baixe e necessite que este fique 
constantemente ligado.
! ATENÇÃO: A unidade foi 

concebida para que a 
ventoinha trabalhe enquanto 
o equipamento está ligado.
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Figura 13

A C D E HDisplay

Figura 14

A

D
B C

E
G

J

F

I H I

Funcionamento

! ATENÇÃO: Quando qualquer 
botão é pressionado na unidade, a 
indicação da temperatura irá ficar 
visível no Display durante 7segs.

B. Efeitos da Chama
Liga e desliga os Efeitos 
da Chama

 Ativado pressionando o 
botão       no telecomando.

C.  Calor ON / OFF 
Liga e desliga o aquecedor.

 Ativado pressionando o 
botão      no telecomando 
ou na unidade.

• Indicado pelo ícone     e a
temperatura definida irá 
piscar no display, depois a 
temperatura de admissão irá 
ser mostrada antes de 
desligar.

! ATENÇÃO: Antes do 
aquecedor se desligar, existe 
um período até 2 mins em que 
a ventoinha continua a trabalhar 
antes de parar.

! ATENÇÃO: A unidade pode 
trabalhar em Modo Só 
Aquecimento. Quando a 
unidade trabalha só com o 
aquecedor, o ícone      será 
constantemente exibido no 
Display.

C J
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* A primeira vez que pressione o
botão, a temperatura definida
atualmente irá ser exibida
durante 2 segs.

** A temperatura pode ser ajustada
de 5 °C até 37 °C (41 °F até 99 °F). 

! ATENÇÃO: Segurar os botões
e   durante 2 segundos nos
controlos manuais vai mudar a
escala de temperatura de °C
para °F, e vice versa.

F. Modo Eco
O aquecedor funciona numa faixa de 
potência reduzida quando ativado.

 Ajustada premindo o botão 
correspondente no telecomando 
quando a unidade está ligada.

• Indicada pelo Display e por uma
velocidade reduzida da ventoinha.

G. Impulso de Calor
Liga e desliga o Impulso de 
Calor. A unidade trabalha à 
potência máxima.

 Ativada e ajustada premindo o 
botão correspondente no 
telecomando.

! ATENÇÃO: O aquecedor pode
emitir um odor ligeiro e
inofensivo quando for usado
pela primeira vez. Este odor é o
resultado normal do primeiro
aquecimento das partes
internas do aquecedor e não
vai acontecer novamente.

D. Descida de Temperatura
Diminui a configuração da 
temperatura.
 Ajustada premindo repetidamente 
o botão correspondente no
telecomando.*

• Indicada pela temperatura
definida no Display reduzir e
pela reduzida velocidade da
ventoinha que reduz a
quantidade de calor que é
projetada para a divisão.**

E.  Subida de Temperatura
Aumenta a configuração 
da temperatura.
 Ajustada premindo 
repetidamente o botão 
correspondente no telecomando.*

• Indicada pela temperatura
definida no Display aumentar e
pela crescente velocidade da
ventoinha que aumenta a
quantidade de calor que é
projetada para a divisão.**

Funcionamento
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 Ajustada premindo 
repetidamente o botão 
correspondente no 
telecomando ou na unidade.

• Percorre os diferentes esquemas 
de luz da unidade, isto inclui 
diferentes combinação de cor da 
base da chama e iluminação.

! ATENÇÃO: Dois dos temas no 
ciclo são um período onde a 
unidade percorre uma variedade 
de cores. Pressionando       pára 
este ciclo e pausa a unidade na 
cor preferida, indicada com um 
círculo sólido. Quando a 
unidade estiver em prisma, e a 
percorrer as cores, é exibido um 
círculo rotativo.

I. Luminosidade
Muda a Luminosidade das 
luzes na unidade.

 Ajustada premindo 
repetidamente o botão 
correspondente no 
telecomando ou na unidade.

• Indicado pelo segundo dígito 
no Display mudando para 
mostrar: "H" (high/alto), and 
"L" (low/baixo).

• O aquecedor trabalha à 
temperatura máxima, durante 
um tempo definido pelo 
utilizador, para aquecer 
rapidamente uma divisão fria. 
O Impulso de Calor pode ser 
definido para um máximo de 20 
mins, em intervalos de 5 mins.

Desativar Calor
Se desejar, dependendo da 
época, o aquecedor da unidade 
pode ser desativado. As funções 
dos restantes controlos 
continuarão a funcionar como 
descritos neste manual. 
Pressionar os botões     e       nos  
controlos manuais durante 2 
segs simultaneamente desativa 
ou ativa o aquecedor.
! ATENÇÃO: Quando o 

aquecedor está desativado e 
uma das funções de calor são 
usadas, o Display indicará "---".

Se a função Sem Aquecimento 
Permanente estiver ativa 
(removendo a peça junto do 
Painel de Controlo - pag.10), o 
Display indicará "H--".

H. Esquemas de Cor
Estão disponíveis na unidade 
diferentes esquemas de cor das 
luzes.

Funcionamento
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Funcionamento

J. Temporizador
O Temporizador pode ser 
ajustado para desligar 
automaticamente após um 
horário pré-definido (de 30 mins 
até 8 horas).

 Para definir o temporizador, 
pressione no telecomando o 
botão correspondente, até 
alcançar o tempo desejado.

• O Display irá exibir os 
diferentes tempos conforme for 
ajustado. Quando o 
temporizador começar, 
pressionar o botão     irá exibir 
o tempo que resta até que a 
unidade se desligue.

! ATENÇÃO: O Temporizador 
pode ser cancelado a qualquer 
momento, pressionando 
repetidamente o botão        até 
que o temporizador não exiba 
nada.

Bloqueio de Controlo
Pressionar os botões T- e 
Luminosidade simultaneamente 
durante 2 segs irá bloquear (LOCé 
exibido) ou desbloquear (U L é 
exibido) os comandos manuais do 
equipamento.

Reiniciar o Interruptor de 
Corte de Temperatura
Caso o aquecedor sobreaqueça, 
um corte automático irá desligar 
toda a unidade e não se 
conseguirá ligar sem um reinício. 
Se pressionar o botão      , é 
exibido Er2 na unidade. Pode 
reiniciar a unidade desligando-a 
da corrente e aguardando 5 mins 
antes de a voltar a ligar.

 CUIDADO: Se necessitar 
reiniciar continuamente o 
aquecedor, desligue a 
unidade da corrente e 
contacte a Assistência 
Técnica através do número 
(+351) 232 952 252

U
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 Manutenção

Substituição das pilhas 
do Telecomando
Para substituir a bateria:
1. Deslize a tampa da bateria no 

telecomando.
2. Instale corretamente 1 bateria 

de 3 Volt (CR2032 [maior vida] 
ou CR2025) no 
compartimento.

3. Feche a capa da bateria.
As baterias devem ser 
recicladas ou eliminadas 
corretamente. Verifique

com as Autoridades Locais 
sobre reciclagem na sua zona.
��AVISO: Desligue a energia e 

deixe que a unidade arrefeça 
antes de tentar qualquer 
manutenção ou limpeza para 
reduzir o risco de incêndio, 
choque elétrico ou danos 
pessoais.
! ATENÇÃO: O equipamento 

não deve trabalhar com 
acumulação de pó ou sujidade 
na e/ou dentro da unidade, 
uma vez que isto pode causar 
uma acumulação de calor e 
eventualmente danos. Por 
isso, a unidade deve ser 
inspecionada regularmente, 
dependendo das condições e 
anualmente (no mínimo).

Limpeza do Vidro 
Parcialmente Refletivo
O vidro parcialmente refletivo é 
limpo na fábrica durante o 
processo de montagem. Durante o 
embalamento, instalação, 
manuseamento, etc., ele pode 
ganhar partículas de pó; estas 
podem ser removidas limpando 
com cuidado com um pano seco e 
suave.
Para remover dedadas ou outras 
marcas, o vidro parcialmente 
refletivo deve ser limpo com um 
pano húmido. Depois deve ser 
seco com um pano sem fibras para 
evitar manchas de água. Para 
previnir riscos, não use produtos 
de limpeza abrasivos.

Limpeza das Superfícies do 
Equipamento
Use somente um pano húmido 
para limpar as superfícies 
pintadas do equipamento. Não 
use produtos de limpeza 
abrasivos.

Serviços
Exceto para as operações de 
instalação e limpeza descritas 
neste manual, um representante 
de serviço autorizado deve efetuar 
todas as outras operações.



24  www.dimplex.com

IGNITEXL™ 5 ANOS GARANTIA 
LIMITADA

Secção 1 Produtos aos quais a Garantia 
Limitada se aplica 
Esta Garantia Limitada aplica-se 
equipamentos Dimplex Electric Fireplace 
with Model Numbers XLF50, XLF60, XLF74 
e XLF100 recentemente adquiridos.

Esta Garantia Limitada só se aplica a 
equipamentosadquiridos em qualquer 
província do Canadá exceto o Território 
Yukon, Nunavut, ou Territórios Noroeste ou 
em qualquer um dos 50 Estados dos EUA e 
Distrito de Columbia exceto Hawaii e 
Alaska. Esta Garantia Limitada aplica-se 
somente à pessoa que originalmente 
adquiriu o equipamento e não é transferível. 

Secção 2 Produtos excluídos desta 
Garantia Limitada 
Produtos adquiridos no Território Yukon, 
Nunavut, Territórios Noroeste, Hawaii e 
Alaska não estão abrangidos por esta 
Garantia Limitada. Produtos adquiridos 
nestes Estados, Províncias ou Territórios 
são vendidos COMO SE NÃO TIVESSEM 
Garantia ou condições de qualquer tipo 
incluindo, sem limitação, qualquer garantia 
implícita ou condições de mercado para um 
propósito específico. Todos os riscos em 
relação à qualidade e performance dos 
produtos recaem no comprador. Em caso de 
defeito, o comprador assume por completo 
os custos de manutenção ou reparação. 

Secção 3 O que esta Garantia Limitada 
cobre e durante quanto tempo 
Os produtos IgniteXL™ XLF50, XLF60, 
XLF74 e XLF100, excluindo aros e 
acessórios, estão cobertos por esta 
Garantia Limitada, foram testados e 
inspecionados antes do envio e sujeitos às 
cláusulas desta Garantia, Glen Dimplex 
Americas Ltd. (ou Glen Dimplex Americas) 
garante que tais produtos não têm defeitos 
no material e fabrico durante um período de 
5 anos a partir da data em que adquire o 
equipamento.

A Garantia Limitada de 5 anos garante ao 
comprador os Serviços de Garantia On-site 
ou In-home. De acordo com isso, a Glen 
Dimplex Americas será responsável por 
todo o trabalho e transporte associado com 
a reparação ou substituição do produto ou 
de partes. Exceções a isto estão na Secção 
5. Algumas jurisdições não permitem limites 
a quanto tempo uma Garantia implícita 
dura, por isso a limitação acima pode não 
ser aplicada ao comprador. 

Secção 4 O que a Garantia Limitada não 
cobre 
Esta Garantia Limitada não se aplica a 
produtos que tenham sido reparados ou 
alterados por outros que não sejam a Glen 
Dimplex Americas ou representantes 
autorizados. Esta Garantia Limitada não se 
aplica a defeitos resultantes de má 
utilização, abuso, negligência, instalação 
incorreta, manutenção deficiente, mau 
manuseamento ou ligações de energia 
incorretas. 

Secção 5 Como nos notificar acerca de 
dúvidas na Garantia 
Os defeitos devem ser chamados à atenção 
da Assistência online da Dimplex em 
dimplex.com/en/contact_us ou pelo telefone 
1-888-346-7539. Tenha à mão a Prova de 
Compra, modelo e número de série quando 
contatar. ** Os Serviços In-home da 
Garantia Limitada necessitam da Prova de 
Compra. 

Na eventualidade do produto ou parte 
abrangida por esta Garantia Limitada se 
provar que está defeituoso no material ou 
fabrico durante (i) o período dos 5 anos de 
Garantia Limitada para produtos descritos 
na Secção 1, terá os seguintes direitos:

•  A Glen Dimplex Americas determinará, 
após análise, se a reparação ou 
substituição do equipamento ou partes 
defeituosas será efetuada sem qualquer 
cobrança. Se a Glen Dimplex Americas 
não conseguir reparar ou substituir o 
equipamento ou peças, ou se a reparação 
ou substituição não puder ser efetuada ou 
feita a tempo, a Glen Dimplex Americas

 Garantia
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poderá, em vez de reparar ou 
substituir, reembolsá-lo no preço do 
equipamento ou no preço da peça.

•  O Serviço de Garantia Limitada só pode 
ser efetuado por revendedores ou serviços 
autorizados pela Glen Dimplex Americas.

•  Esta Garantia Limitada de 5 anos garante 
ao comprador os Serviços de Garantia On-
site ou In-home. Dessa forma, a Glen 
Dimplex Americas será responsável por 
todo o trabalho e transporte associado à 
reparação ou substituição do produto ou 
peça exceto se: (1) custos de transporte 
caso o local da instalação do equipamento 
seja superior a 30 milhas (48 km) em 
relação ao revendedor/serviços autorizados 
da Glen Dimplex Americas mais próximo; e 
(2) o comprador é o único responsável para 
permitir um fácil acesso a todas as partes 
do equipamento que necessitem de 
manutenção.

•  A Glen Dimplex Americas não será 
responsável por (e esta Garantia Limitada 
não incluirá) qualquer despesa relativa a 
instalações, remoção das bordas (cornijas) 
ou guarnições ou qualquer parte delas
(ou qualquer produto ou peça de 
substituição) incluindo, sem limitação, a 
todos os custos de envio e transporte de e 
para o revendedor autorizado/local de 
trabalho  do agente de serviço e custos de 
mão-de-obra. Esses custos serão da 
exclusiva responsabilidade do comprador.

Secção 6 Quando a Glen Dimplex 
Americas, os seus Revendedores e 
Agentes de Serviço não são 
Responsáveis 

DE FORMA ALGUMA A GLEN DIMPLEX 
AMERICAS, OS SEUS DIRETORES, 
COMERCIAIS, OU AGENTES, PODEM 
SER RESPONSÁVEIS PELO 
COMPRADOR OU TERCEIROS, QUER 
SEJA CONTRATUALMENTE, 
EXTRACONTRATUALMENTE OU OUTRO 
CONCEITO, DE QUALQUER USO

INDIRETO, ESPECIAL, PUNITIVO, 
EXEMPLAR, PERDAS CONSEQUENCIAIS 
OU INCIDENTAIS, OU DANOS QUE 
SURJAM DE OU EM LIGAÇÃO A MÁS 
VENDAS, MANUTENÇÕES, 
UTILIZAÇÕES OU INCAPACIDADE DE 
UTILIZAR O PRODUTO, MESMO QUE A 
GLEN DIMPLEX AMERICAS, OS SEUS 
DIRETORES, COMERCIAIS E AGENTES 
TENHAM SIDO AVISADOS PARA A 
POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS, 
CUSTOS OU DANOS, OU SE TAIS 
PERDAS, CUSTOS OU DANOS SEJAM 
PREVISÍVEIS. DE FORMA NENHUMA A 
GLEN DIMPLEX AMERICAS, OS SEUS 
DIRETORES, COMERCIAIS E AGENTES 
SERÃO RESPONSÁVEIS 
PORQUALQUER PERDA DIRETA, 
CUSTOS OU DANOS QUE EXCEDAM O 
PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO. 
ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO 
PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO 
DE DANOS INCIDENTAIS OU 
SONSEQUENCIAIS, POR ISSO A 
LIMITAÇÃO ACIMA OR EXCLUSÃO 
PODEM NÃO SE APLICAR AO 
COMPRADOR. 

Como a(s) Lei(S) Nacionais e Regionais 
se aplicam 
Esta Garantia Limitada garante-lhe direitos 
legais específicos, e poderá também ter 
outros direitos que variam de jurisdição em 
jurisdição. As normas da Convenção das 
Nações Unidas sobre Contratos de Venda 
de Produtos não se aplicam a esta 
Garantia Limitada ou à venda de produtos  
cobertos por esta Garantia Limitada.

 Warranty



 Assistência Técnica

Suporte Técnico ou assistência, assim como as peças de 
substituição podem ser encontradas em

www.dimplex.com/customer_support.

1-888-346-7539  |  www.dimplex.com

De forma a manter a nossa política de contínua melhoria do produto, 

reservamo-nos ao direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

© 2019 Glen Dimplex Americas
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