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PARABÉNS

CONHEÇA SEU CIRCULADOR DE AR

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 Você acaba de adquirir um produto com qualidade Clarice. Leia as instruções com atenção 
para o bom desempenho de seu circulador de ar, aproveitando ao máximo a utilidade do mesmo. 
Os circuladores de ar Clarice, possuem características que irão lhe oferecer o máximo de praticidade, 
satisfação e bem estar.

 A Clarice Eletrodomésticos está sempre priorizando pela qualidade de seus produtos, e 
zela pela integridade física de seus consumidores. Nesse sentido antes de utilizar seu circulador de 
ar, leia atentamente as instruções desse manual, que veem garantir a funcionalidade e segurança de 
seus produtos, bem como a de terceiros.

• Antes de conectar o plugue do chicote elétrico na tomada elétrica, certifique-se que a voltagem da tomada elétrica é a mesma 
indicada na etiqueta contida no circulador de ar (127V ou 220V);
• Não utilize tomadas múltiplas ou extensões para ligar seu produto, pois a sobrecarga pode vir a causar acidentes e danificar 
o funcionamento do circulador de ar;
• Não manuseie o produto com mãos molhadas, ou submergir o mesmo em água, pois ocorrerão choques elétricos e possíveis 
danos;
• Desligue e retire o plugue do chicote elétrico da tomada elétrica quando não estiver utilizando o produto, ou realizando 
limpeza nele. Um pequeno descuido pode ocasionar acidentes;
• Jamais transporte o produto pelo chicote elétrico, ou retirar o plugue da tomada elétrica puxando pelo cordão, pois acarreta 
no funcionamento do produto;
• Nunca deixe o chicote elétrico próximo ou em contato com superfícies quentes, pois danifica a isolação do fio podendo 
ocasionar acidentes e problemas técnicos;
• Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe de partes móveis do produto;
• Não realizar qualquer tipo de alteração nas características do produto, pois prejudica o funcionamento e está sujeito a perca 
da garantia;

Proteção frontal removivel
Eixo de rotação
Plug do chicote elétrico
Botão seletor com 3 velocidades
Encaixe para transporte
Hélices
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• Não utilizar o circulador de ar sem a proteção frontal;
• Este aparelho não se destina á 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 a 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.
• Esse produto se destina para uso doméstico. Sua utilização em outros locais pode acarretar em uma sobrecarga, 
comprometendo o seu funcional e perca da garantia;
• Não coloque materiais ou objetos entre a proteção frontal e a hélice, pode ocasionar acidentes graves ou danificar o produto;
• Os prejuízos causados por não acompanhamento deste manual de instruções são de responsabilidades do consumidor;

MONTAGEM E INSTALAÇÃO3

3.1  MONTAGEM
Para utilizar seu circulador de ar será necessário a montagem dos pés de apoio que acompanham 
o produto.
Siga as instruções abaixo da figura 1, para sanar as duvidas.

3.2 INSTALAÇÕES
• Não retire a etiqueta identificadora, o produto está sujeito a perder garantia;
• Evite deixar materiais ou objetos próximos da proteção frontal para evitar acidentes;
• Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de
acordo com o padrão NBR 5410, no caso de uma sobrecarga, o aterramento
reduz o risco de choque elétrico.
• Este circulador de ar já é equipado com plug de aterramento, deste modo
o mesmo deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas.

Posicionar os pés com o lado arredondado para frente do
circulador de ar (figura 1), e empurrar contra a base do
circulador até encaixar.

Sempre utilize o produto com os pés, desta forma
garante que o circulador de ar não tombe e venha
causar acidentes

ATENÇÃO:

Antes de utilizar seu circulador de ar, leia atentamente as instruções descritas no item 2 (Informações
Importantes).
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Antes de ligar seu circulador de ar, certifique-se que a voltagem da tomada é
igual a do produto, para isso verifique a etiqueta situada no circulador de ar.
É proibido o uso de adaptadores (benjamins), o mesmo pode ocasionar risco 
de fogo e comprometer o funcionamento do circulador de ar.

Ligue o circulador de ar e em sentido horário gire o botão seletor até a velocidade desejada, 
conforme ilustrativo abaixo:

‘’Se o cordão da alimentação esta danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos’’

ATENÇÃO:

MODO DE USO4

Após a montagem dos pés e lidas as instruções do item 3 
(Montagem e Instalação), o próximo passo é seguir as instruções 
de uso para um bom aproveitamento do seu circulador:
• Certifica-se que o circulador de ar está com os pés bem 
montados e apoiados sobre uma superfície
plana;
• Antes de conectar o plug do chicote elétrico na tomada elétrica, 
verifique se o botão seletor esta na posição desl igado “0”;
• O circulador de ar trabalha com uma inclinação de até 180⁰ 
para cima ou para baixo (Figura 2), desta forma você consegue 
ajustar o fluxo de ar na melhor maneira possível. O importante é 
respeitar o limite de inclinação para não ter problemas;

0  - Posição desligado
1 - Velocidade baixa: operação com fluxo de ar reduzido;
2 - Velocidade média: operação normal;
3 - Velocidade alta: máximo fluxo de ar e resfriamento do circulador de ar.
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO5

Sugerimos a limpeza periódica de seu circulador de ar, pois o acumulo de sujeira poderá acarretar o
desempenho do seu produto. Para uma boa limpeza do circulador de ar leia atentamente as 
instruções abaixo:

a) Certifique-se que o botão seletor do circulador de ar esteja na posição desligado “0”.
b) Desconecte o plug da tomada elétrica.
c) Com um pano umedecido limpe a parte externa do circulador

• Remova a proteção frontal desencaixando os 6 encaixes de segurança;
• Limpe a hélice ,motor, proteção traseira e frontal, com um pano levemente umedecido em água.
• Após realizado as atividades dos itens anteriores, fixe a proteção frontal nos 6 encaixes;

IMPORTANTE: Quando o circulador de ar não estiver em uso, ou no processo de limpeza, armazenar 
longe de crianças ou pessoas não instruídas para evitar acidentes.

5.1- REMOÇÃO DA PROTEÇÃO FRONTAL
Periodicamente é importante também realizar uma limpeza na parte interna do seu circulador de ar 
(hélice, motor e proteção frontal), para isso visualize a figura 3 para melhor entendimento:

• Jamais limpe o circulador de ar enquanto estiver realizando limpeza.
• Nunca imergir o produto em água, pois estará danificando o motor e componentes elétricos.
• Jamais limpe seu circulador de ar com fluidos inflamáveis tais como: álcool, tiner, querosene, 
solventes e produtos químicos como: detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como: 
esponja de aço, sapólios, lã de aço e etc.

ATENÇÃO:
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A assistência da Clarice Eletrodomésticos esta sempre a sua disposição. Porém, se o seu circulador 
de ar apresentar algum problema verifique a tabela abaixo para possíveis causas. Você poderá 
efetuar essas correções em casa, se o problema persistir entre em contato com a assistência técnica
Clarice (49) 33665800.

6

O aparelho está ligado na
tensão incorreta (220V ligado
em 127V e vice versa)

Não funciona

Produto desligado

Produto não está
ligado na tomada elétrica

Tomada elétrica sem energia

Veri�car se a tensão da tomada
é a mesma indicada na etiqueta do produto.

Ligue o aparelho girando o botão seletor no
sentido horário.

Inserir o plug do chicoté elétrico na
tomada elétrica.

Veri�car se não ocorreu queda geral de energia,
ou trocar de tomada elétrica.

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Aparelho não
ventila

Motor Travado Encaminhe a assistência técnica.

Objeto obstruindo a parte
traseira do ventilador

Deixar o produto longe de objetos que possam
impedir seu funcionamento ou acarretar acidentes.

Aparelho com
superaquecimento

Excesso de sujeira Proceder com a limpeza, observar o item 5
(Limpeza e Conservação).
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CERTIFICADO DE GARANTIA
CIRCULADOR DE AR

 Certificamos que os produtos CLARICE possuem garantia de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da 
Lei n°8.078/90. Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, 
na existência de sua comprovação. A troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias 
após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado 
juntamente com a Nota Fiscal.

 O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de serviço que forem de orientação 
de uso (informacional), pois, estas se encontram neste manual.
 A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., garante a qualidade na fabricação de seus produtos. 
As instalações ou reparos necessários ao produto deverão ser efe-tuados pela rede de Assistência Técnica 
Autorizada. A remoção e transporte do produto até a rede de Assistência Técnica são de responsa-bilidade do 
consumidor. Decorrido o prazo total da garantia, todos dos custos de reparo, peças e mão-de-obra serão por 
conta do consumidor.
 A empresa não se responsabiliza:
• Despesas com instalação;
• Transporte do produto até a instalação;
• Despesas com materiais, peças, mão de obra e mudanças necessárias para instalação do produto, tais como: Rede elétrica, aterramento, 
hidráulica entre outros.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., oferece aos adquirentes de seus produtos o SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar 
reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os procedimentos necessários para a correta 
instalação e manuseio dos produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.

Nota: Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os seguinte endereços:
sac@clarice.com.br / assistencia@clarice.com.br

Importante: Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional.
A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as características dos seus 

produtos sem prévio aviso.

 A garantia será suspensa nos seguintes casos:
• A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
• For constatada ação de agentes da natureza;
• Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em desacordo com o que está descrito no manual deinstruções;
• Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.;
• For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
• For alterada as características originais de fábrica;
• Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior;
• For instalado em rede elétrica imprópria;
• Peças que tenham sido danificadas por um manuseio indevido, quedas e atos decorrentes  da natureza;
• Danos causados por avarias de transporte e movimentação incorreta.

Nota Fiscal nº:

Data da compra:

Série: Revendedor:

Nome do Cliente:

Endereço: Cidade: UF:

Fone:
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Rua Fernando de Noronha, 11808
(Às Margens da Rodovia BR 282, Km 575)

Bairro Distrito Industrial Leste
CEP 89870-000 – Pinhalzinho – SC – Brasil
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