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Obrigado por escolher Springer!

Você pode estar certo de que fez uma boa escolha. É com muita satisfação que 
desenvolvemos um aparelho que garantirá seu conforto e tranquilidade, com 
tecnologia de ponta aliada à consagrada qualidade e confi abilidade de um Springer.

Este Manual do Usuário foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as 
características tecnológicas e com os benefícios que o aparelho lhe proporcionará.

Adicionalmente, este Manual contém informações importantes sobre o novo 
aquecedor, a respeito da sua manutenção, da execução de serviços e, acima de tudo, 
de como aproveitá-lo com maior economia.

Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo deste Manual e 
descubra você mesmo como aproveitar o melhor do novo aquecedor Springer, em 
termos de comodidade pessoal e economia de operação.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, ligue para nosso Call Center 
e fale com a gente.
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1 - Segurança

ADVERTÊNCIA

Assim como para qualquer outro aparelho, 

o aquecedor não pode ser utilizado por 

crianças sem a supervisão de um adulto 

responsável. Portanto, deixe as crianças 

bem instruídas sobre as questões de  

segurança e também dos perigos do uso 

inapropriado do aparelho.

CUIDADO

Não utilize o aparelho quando ele 

apresentar algum dano no plugue ou 

em outros componentes. Para substituir 

qualquer peça danifi cada procure o Call 

Center Springer.

Para garantir o melhor desempenho de 
seu produto leia atentamente todas as 
recomendações a seguir. Não descarte o Manual 
do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. 
Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1  - Medidas Importantes de 
Segurança
Ao abrir a embalagem de seu aquecedor 
inspecione  os componentes para identifi car 
possíveis defeitos, tais como quebras, arranhões, 
rachaduras, entre outros. Verifi que se falta algum 
componente na caixa de acordo com a lista de 
componentes apresentada neste manual. Caso 
encontre algum problema entre em contato 
imediatamente com nosso Call Center.

• Durante a operação, o aquecedor deve ser 
colocado distante de móveis e cortinas de 
janela. Não coloque nenhum objeto em cima 
do produto para secar (por exemplo: roupas 
ou toalhas). A distância mínima recomendada 
ao redor do aparelho é de 1 metro.

• Nunca deixe a parte traseira do 
aparelho muito próxima de paredes 
ou cortinas,  evitando assim o 
bloqueio da entrada de ar.

• Não opere o aquecedor perto 
de qualquer objeto infl amável e 
explosivo.

• Se, durante a operação, houver 
ruídos estranhos, odores, fumaça, 
e/ou outras falhas, desligue 
imediatamente o aparelho e retire 
o plugue da tomada. Em seguida, 
entre em contato com o Call Center. 

• Se o cabo de alimentação estiver 
danifi cado, entre em contato com 
o Call Center para substituição.

• Este aquecedor foi projetado para 
uso doméstico e é recomendada a 
sua utilização apenas nessa função. 
A utilização comercial do produto 
acarretará em perda da garantia.

• Para evitar choque elétrico, nunca 
use o aparelho com as mãos 
molhadas. Não molhe o aparelho 
nem o coloque dentro d’água.

• Nunca deixe o aparelho ligado 
quando não estiver por perto.

• Desligue e retire o plugue da 
tomada quando não estiver usando 
o aquecedor.

• Nunca jogue objetos no aquecedor, 
isso poderá danifi cá-lo e também 
causar incêndio.

• Sempre desligue o aquecedor 
da tomada antes de qualquer 
procedimento de limpeza.

• Nunca transporte o aparelho pelo 
cabo elétrico, nem desligue-o da 
tomada puxando pelo cabo.

• Não utilize o aquecedor caso 
este tenha sofrido uma queda, 
ou apresente qualquer indício de 
deterioração ou ainda se houver  
algum mau  funcionamento;  entre 
em contato com o Call Center.

• Para não perder a garantia e para 
evitar problemas técnicos não 
tente você mesmo consertar o 
aparelho. Quando necessário, 
entre em contato com o Call 
Center Springer.

Não deixe crianças brincarem perto do 
aquecedor, o aparelho ligado aquece sua 
superfície externa, provocando queimaduras em 
caso de toque. Mesmo com a grade de proteção 
é importante ter cuidado com crianças nas 
proximidades do aquecedor. 
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NOTA

Caso encontre algum problema 

entre em contato imediatamente 

com nosso Call Center Springer.

1.2  - Segurança Elétrica
Verifi que se a tensão da rede elétrica é a mesma 
da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Conecte o aquecedor em uma tomada exclusiva 
e em perfeito estado para evitar sobrecarga na 
rede elétrica e/ou mau contato na tomada.

Mesmo que o Botão de Potência esteja na 
posição “O” (desligado), ainda existe risco de 
choque elétrico. Dessa forma, desconecte o 
aparelho quando não estiver utilizando.

IMPORTANTE

O produto está equipado com plugue de 

corrente elétrica nominal de 13A, então 

deve ser conectado a uma tomada elétrica 

de não menos que 13A de corrente elétrica 

nominal. Caso contrário, será perigoso e 

há risco de danifi car o aquecedor.

IMPORTANTE

Nunca retire o pino de aterramentodo 

cabo de alimentação elétrica, ele é sua 

segurança  conra choques elétricos.

Não recomendamos a utilização de nenhum 
cabo de extensão ou adaptador. Se algum tiver 
que ser usado, siga os requisitos abaixo:

• O volume de seção cruzada do cabo não 
deve ser menos de 0,75mm2. A capacidade 
de transmissão deve atingir 13A.

• O comprimento deve ser o mais curto 
possível por que cabo longo irá resultar em 
superaquecimento, além de que alguém 
poderá facilmente tropeçar neste.

• Nunca use um adaptador de fornecimento 
de energia para um ou mais aplicativos 
simultaneamente.

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 3 pinos 

até 16A está de acordo como novo padrão 

NBR 14136.

Caso o ambiente não possua a tomada no padrão 
NBR14136, contate um eletricista de confi ança e 
realize as alterações. Não é possível modifi car o 
plugue do aquecedor para um plugue de até 10A.

NOTA

Este aparelho deve receber 

manutenção apenas de técnicos 

de serviço qualifi cados. Contate 

o Call Center Springer para 

realizar uma verifi cação, reparo 

ou ajuste.

AVISO

Verifi que atentamente a tensão 

do aquecedor antes de ligá-lo 

na tomada. Este aparelho NÃO 

é bivolt.

CUIDADO

Risco de Choque Elétrico.

Tocar alguns dos componentes 

internos pode ocasionar ferimentos 

pessoais sérios ou morte.

Não desmontar este aparelho.

IMPORTANTE

O aquecedor não deve ser 

posicionado imediatamente 

abaixo de tomadas. Não utilizar o 

aquecedor próximo a banheiras, 

chuveiros nem piscinas.
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2 - Descrição dos componentes
Conheça melhor o seu aquecedor e confi ra o conforto que seu aparelho pode lhe 
proporcionar.

Itens:

1. Radiador ou Trocador de calor

2. Rodas

3. Alça de Transporte

4. Led de Operação

5. Botão de Potência

6. Botão do Termostato

7. Suporte do Cabo de Alimentação

1

6

5

4

3

2

1

27

3 - Instalação

1. Retire toda a embalagem que envolve o 
produto.

2. Para fazer a instalação das rodas no 
aparelho siga a sequência a seguir:

 - Coloque o aparelho voltado de 
cabeça para baixo;

 -  Coloque os suportes (1) com as 
duas rodas e insira as abraçadeiras 
nos respectivos furos dos suportes 
posicionando-as no primeiro e no 
último vãos do radiador;

 - Fixe as porcas-borboleta (2) e faça o 
aperto necessário para fi xação;

 - Recoloque o aparelho em sua 
posição normal de trabalho (em pé).

1

1

22
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3 - Instalação (cont.)
3. Procure um local plano para posicionar o 

aquecedor. O aquecedor deve estar sempre 
na posição vertical para ser ligado.

4. Durante operação, o produto deve ser 
colocado em uma superfície plana e seca.

5. Não utilize nenhum acessório que não seja 
recomendado neste Manual do Usuário.

6. Se o plugue e a tomada elétrica não 
estiverem bem encaixados, pode ocorrer 
um superaquecimento do plugue. Troque 
imediatamente por uma tomada elétrica 
adequada.

7. Certifi que-se de que não haja outros 
aparelhos compartilhando o circuito elétrico 
com o aquecedor. Uma sobrecarga do 
circuito elétrico irá levar a uma lâmpada 
opaca, infusão do fusível ou até mesmo 
incêndio.

NOTA

É importante posicionar o aquecedor em 

um local onde crianças não possam ter 

acesso fácil ao aparelho.

NOTA

Lembre-se de instalar o aquecedor em local 

de pouca circulação de pessoas. Evitando 

assim que ocorra algum acidente.

AVISO

O aquecedor fi ca quente quando 

em uso. Para evitar queimaduras, 

não toque nas superfícies 

quentes. Segure sempre pela alça 

para mover o aquecedor.

Certo Errado

X8. Não coloque o aquecedor perto da entrada 
ou passagem de pessoas para evitar 
acidentes. Não deixe solto o cabo elétrico, 
previna possíveis acidentes com pessoas ou 
enrosco nos móveis.

9. O produto é projetado para operação em 
ambiente interno.

10. O produto não pode ser operado em locais 
molhados, tais como cozinha e banheiro.

11. Não coloque o aquecedor sobre tapetes ou 
carpetes.

7

6

3
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4 - Utilização

4.1 - Botões de Controle

AVISO

Verifique atentamente a tensão do aquecedor antes de ligá-lo na tomada. 

Este aparelho NÃO é bivolt.

O aparelho está equipado com dois botões,  
um para controle da temperatura - botão do 
termostato (1) e outro para controle das quatro 
funções de operação - botão de potência (2):

1. Após ligar o aquecedor na tomada  posicione 
o botão do termostato girando-o no 
sentido horário até sua posição máxima, a 
temperatura no ambiente irá aumentar mais 
rapidamente, quando se sentir confortável, 
gire-o então no sentido anti-horário 
lentamente até a luz indicadora (3) apagar. 
Isso reduz o consumo de energia e evita 
superaquecimento no ambiente.

2. Para ligar o aquecedor gire o botão de 
potência, também no sentido horário, 
conforme o modo de Aquecimento 
desejado. Ver as fi guras ao lado:

3. O aquecedor irá controlar a temperatura, 
ligando e desligando o aparelho para 
estabilizar a temperatura do ambiente de 
acordo com o ajuste no botão seletor de 
Temperatura.

4. Após a utilização do aquecedor, coloque 
os botões termostato e de Potência 
novamente em suas posições iniciais “MIN” 
e “O”, respectivamente, e retire o plugue da 
tomada.

4.1 - Botões de Controle

NOTA

O botão Temperatura controla 

a temperatura do aquecedor 

de acordo com a temperatura 

ambiente. Ajuste a temperatura 

desejada no sentido horário de 

Mínima até Máxima.

1

2

NOTA

Antes de inserir o plugue na tomada, 

verifi que se o Botão do Termostato (1) está 

na posição “MIN” e se o Botão  de Potência 

(2) está na posição “O”.

3

Modos de Operação:

Desligado

Baixo Aquecimento: 600W

Médio Aquecimento: 900W

Alto Aquecimento: 1500W
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5 - Limpeza e Manutenção

1. Antes de limpar o aquecedor, o plugue deve 
ser retirado da tomada elétrica.

2. Pouca sujeira pode ser limpa por pano 
macio ou com aspirador de pó (com 
escova). Sujeira interna (entre as placas 
do radiador), tal como poeira pode ser 
limpa com aspirador de pó com função 
de sopro de ar.

3. Limpe a superfície do produto regularmente 
usando um pano semi-úmido com 
detergente neutro. Depois de guardar o 
aparelho por um longo período, a superfície 
deve ser limpa com pano macio e seco antes 
do uso.

4. Guarde o produto em lugar seco e fresco 
para período longo sem utilização.

5. Deixe o aquecedor esfriar antes de guardá-
lo na caixa ou em outro local fechado. Isso 
evita que ocorram incêndios acidentais.

6. Não é recomendado que qualquer pessoa 
tente abrir e consertar o aparelho. Se houver 
necessidade de quarquer manutenção, entre 
em contato com um Call Center.

7. Seu aquecedor é equipado com um 
dispositivo de segurança que desliga o 
aquecedor em casos de superaquecimento 
ou mau funcionamento. Para ligar novamente, 
desligue ou desconecte o aparelho e espere 
esfriar por aproximadamente 10 minutos.

9. Se o superaquecimento ou o mau 
funcionamento continuarem, entre 
em contato com um Call Center 
para uma melhor verifi cação.

10. Jamais utilize algum material 
infl amável na limpeza do 
aquecedor.Tenha cuidado durante 
a limpeza para que o aparelho não 
tenha contato, por exemplo, com 
álcool ou derivados deste.

NOTA

Nunca deixe água entrar no interior do 

aquecedor para evitar incêndio ou choque 

elétrico.

NOTA

O aquecedor a óleo portátil é projetado 

para aquecimento auxiliar. Dessa forma, 

não pode ser uma fonte de calor principal 

durante o inverno.

NOTA

A causa mais comum de 

superaquecimento é o acúmulo 

de poeira ou entrada de poeira no 

aquecedor. Certifi que-se de que 

estes acúmulos sejam removidos 

regularmente desconectando o 

aparelho e aspirando o ventilador 

e a grade frontal.
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6 - Especifi cações Técnicas
Modelo HPAO1 HPO2

Tensão (V) 127 220

Frequência (Hz) 60 60

Potência Modo

Aquecimento (W)

Baixo 600 600

Médio 900 900

Alto 1500 1500

Dimensões do

Produto (mm)

Largura 350

Altura 650

Profundidade 250

Peso Líquido (kg) 7,7 7,7

7 - Soluções de problemas
Problemas Causa Solução

Aparelho não  
apresenta  
sinal de 
funcionamento

Não há corrente elétrica na 
tomada.

Para testar, conecte outro 
aparelho elétrico para verifi car se 
há energia chegando na tomada. 
Caso o problema persista, entre 
em contato com um profi ssional 
da área.

O aparelho está desligado. - Verifi car se o aparelho está 
conectado na tomada.

- Verifi car se o botão de Potência 
está ligado em um dos modos de 
funcionamento.

Aparelho 
não aquece 
o ambiente 
adequadamente

A temperatura selecionada no 
aparelho está menor que a 
temperatura ambiente no qual 
está funcionando.

Selecione no aparelho, através 
do botão Termostato, uma 
temperatura maior que a 
temperatura atual onde o 
aparelho está sendo utilizado.

A área em que o aparelho está 
sendo utilizado é maior do que 
a área que foi projetada para o 
produto atender.

Utilize o aparelho em áreas de até 
15 m2.
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O seu aquecedor Springer é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) 
meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de 
garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia 
especial, concedida pela Springer.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão-de-obra 
necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela 
assistência técnica credenciada Springer como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos 
desacompanhados de nota fi scal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fi scal esteja 
preenchida incorretamente.

As garantias fi carão automaticamente invalidadas se:
• Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações 

contidas no Manual do Usuário;

• Na instalação do produto não forem observadas as especifi cações e recomendações 
do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, 
adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;

• Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes 
da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de 
produtos químicos, abrasivos ou similares que danifi quem a qualidade ou material 
componente;

• O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, 
modifi cações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não credenciadas pela 
Springer;

• O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;

• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de 
série ou da etiqueta de identifi cação do produto.

As garantias não cobrem:
• Despesas com a instalação do produto;

• Transporte do produto até o local da instalação;

• Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo 
que comercializados pela Springer;

• Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à 
preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e 
hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

• Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insufi ciência, interrupções, 
problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica, serviços e/ou despesas de 
manutenção e/ou limpeza do produto;

8. Certifi cado de Garantia
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• Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e 
excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior 
estranhos ao seu funcionamento e fi nalidade de utilização;

• Produtos ou peças que tenham sido danifi cados em consequência de remoção, 
manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;

• Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita 
do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não 
coberto por esta garantia.

• Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede 
da assistência credenciada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do Técnico, 
previamente aprovada pelo consumidor;

• Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis 
ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, fi ltros, botões de comando, 
puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação dessas peças e as 
consequências advindas dessas ocorrências.

• Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:
A Springer reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos, sem aviso prévio. Este Certifi cado de Garantia é válido para produtos vendidos e 
instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Certifi cado de Garantia, 
Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil 
acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO
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ANOTAÇÕES
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SUSTENTABILIDADE
Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. 

Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável, de seu antigo aquecedor, entre 
em contato com o nosso Call Center, pelos telefones 4003.6707 

(Capitais) ou 0800 887 6707 (Demais localidades), ou ainda pelo site 
www.springer.com.br, para obter informações dos postos de descarte 

mais próximos de sua localidade.



Capitais: 4003 6707
Demais Localidades: 0800 887 6707

springer.com.br
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