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Obrigado por escolher a CLIMAT!

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para 

fazer bom uso de seu produto.

Parabéns por adquirir nosso ventilador de coluna FS40, um produto com design 

moderno, fácil de usar, coluna ajustável com grade cirgular de metal, base redonda- stand 

fan, super silencioso e leve.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com 

os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, 

execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra 

você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.

Para  mais informações acesse:

www.hotsat.com.br

CLIMAT é uma marca da

HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA

Introdução
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Potência ...................................................................................................................................................45W

Consumo elétrico ............................................................................................................0,045 kwh/mês

Vasão ................................................................................................................................................0,72 m3/s

Diâmetro da Hélice ...........................................................................................................................40 cm

Diâmetro da Grade ............................................................................................................................ 43 cm

Altura Máxima ....................................................................................................................................125 cm

Velocidade ...................................................................................................................................................... 3

Material .............................................................................................................................. Plástico e metal

Voltagem .................................................................“127V” ou “220V” AC de acordo com o modelo  

Peso líquido ........................................................................................................................................... 5,4Kg

Dimensões produto (CxLxA) ................................................................................43,5 x 43,5 x 18 cm

Especificações

Instruções de utilização

 » 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 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.

 » Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante 
ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
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Estrutura

1. Placa de identifi cação

2. Grade de proteção frontal

3. Grampos frontais

4. Porca de fi xação da hélice

5. Hélice

6. Porca de fi xação da grade

7. Grade de proteção traseira

8. Alça

9. Eixo

10. Pino oscilante

11. Motor

12.  Botão de ajuste do ângulo 

vertical

13.  Painel de controle

14.  Botões do painel de controle

15.  Botão de regulagem da altura

16.  Pedestal

17. Parte suuperior da base

18.  Parte inferior da base

19. Mecanismo de travamento
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Instruções de montagem

-Posicione o motor e o painel de controle fi rmemente sobre a parte superior do 
pedestal e aperte, utilizando o parafuso do painel de controle. Retire a porca plástica de 
travamento da proteção do eixo do motor.

-Posicione a grade proteção traseira à frente da tampa do motor. Alinhe as orelhas na 
frente da tampa do motor com os orifícios na proteção traseira e assegure-se de que o 
entalhe da grade de proteção traseira encontra-se na parte de cima.

-Rosqueie fi rmemente a porca plástica para fi xar a grade de proteção traseira. Coloque 
a hélice do ventilador no eixo do motor e mantenha-a fi rme apertando o cubo giratório. 
Alinhe os grampos da grade de proteção frontal com a grade de proteção traseira e 
fi xe-as até clicarem.

Armazenamento

O produto deverá ser recolocado em sua caixa original no caso de armazemaneto. 
Coloque o ventilador em um local com baixa umidade e adequado para armazenamento.
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Utilização do produto

 » Instale o ventilador sobre uma superfície seca e nivelada.

 » Conecte o cabo de força na tomada, assegurando-se de que o controle de velocidade 

esteja na posição DESLIGADO.

 » A velocidade do ventilador poderá ser selecionada através dos botões de velocidade 

no painel de controle.

Desligado (0), Baixo (1), Médio (2), Alto (3).

O mercaniso de oscilação pode ser ativado pressionando-se o pino oscilante para baixo 
ou, o ventilador poderá ser operado em uma posição estática, puxando o pino oscilante.

Limpeza e manutenção

 » Certifique-se de que o seu ventilador esteja na posição DESLIGADO.

 » Desconecte o ventilador da tomada antes de proceder com a limpeza.

 » Use somente um pano macio e úmido e gentilmente faça a limpeza do ventilador.

 » NÃO coloque seu ventilador dentro d’água e nunca permita que água entre dentro da 

tampa do motor.

 » NÃO utilize gasolina, removedor de tinta ou quaisquer outros produtos químicos para 

limpar o equipamento.

Remoção da proteção frontal para limpeza

 » Para ter acesso à hélice do ventilador, remova a proteção frontal.
 » Limpe a hélice do ventilador e as proteções frontal e traseira com um pano macio e 

úmido.

 » Recoloque a hélice e fixe a proteção frontal até clicar com a proteção traseira.

Se tiver problemas com o seu equipamento, dirijá-se a assistência mais próxima 
e consulte a sua garantia. Não tente você mesmo(a) abrir a tampa do motor, 
pois ao fazê-lo irá invalidar a sua garantia, além de causar danos ao ventilador ou 
ferimentos pessoais.

OBSERVAÇÕES
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Problemas e soluções

Problemas Possíveis causas Possível solução

Não Funciona

1. O plug não está bem inserido na tomada ou 

não está devidamente conectado.

2. Ausência de energia.

3. Motor danificado

1. Conecte o plug principal na tomada e 

certifique-se que está bem conectado.

2. Verificar se a energia ou tensão da rede 

elétrica está de acordo com as especificações 

do produto.

3. Procure a assistência técnica autorizada.

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas 
que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, 
consulte a rede de assistência técnica autorizada. www.hotsat.com.br/suporte/
localizar-assistencia/

OBS.: Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o 

conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura 

do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as 

condições no certificado de garantia.

OBSERVAÇÕES

Conteúdo da embalagem

• A embalagem contém:

 » 01 (um) Ventilador VG FS40

 » 01 (um) Manual

 » 01 (um) Adesivo logo climat
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Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio 

ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento 

do seu ciclo de vida util.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e 

componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados 

e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com 

outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a 

respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos 

elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos 

ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas 

para o meio ambiente e para a saúde humana. 

Esta marcação indica que este produto não devem ser eliminados 

com outros resíduos domésticos para evitar possíveis danos ao meio 

ambiente ou da saúde humana a partir eliminação descontrolada 

de resíduos, reciclá-la responsavelmente promover a reutilização 

sustentável do material recursos. Para devolver o dispositivo usado, 

utilize o sistemas de recolha ou contactar o retalhista onde produto 

foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem segura 

do meio ambiente.

Vantagens de Reciclar

 » Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;

 » Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;

 » Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;

 » Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.

 » Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, 

dificilmente o joga nas vias públicas.

 » Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.

 » Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.

 » Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, 

tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.
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Certificado de garantia

A Hot Sat concede garantia aos ventiladores por ela comercializados pelo período de 

12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo 

assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). Contados a partir da emissão da nota 

fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações 

contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, 

dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas 

neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que 

apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente 

Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à 

apresentação da Nota Fiscal de compra, com descriação do produto. É imprescindível, 

para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de 

Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos 

no site www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia. Somente o Assistente 

Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para 

o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

ATENÇÃO: Este certificado terá validade somente mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de compra. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá 

efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

ATENÇÃO:  Para os componetes definidos como acessórios a garantia é de 90 

dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.
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Transporte e remoção de aparelhos que estejam fora do perímetro urbano onde 

está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a 

mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes 

de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:

 » Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequências de acidentes, 

manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

 » Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções 

de segurança.

 » Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou 

oficinas não autorizadas.

 » Produtos que foram danificados por uso não doméstico.

 » Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias 

oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, 

armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas 

elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

 » Alteração dos componentes originais.

 » Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

 » Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou 

gordura;

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse
nosso site: www.hotsat.com.br e clique em SUPORTE.

HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 74.052.085/0001-98
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s.ATENÇÃO: Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de 

Garantia.




