
GAMA QZ-PREMIUM
(230V - 50 HZ)
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INSTRUÇÕES GERAIS 
ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE DESEMBACIADOR, POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES O 

desembaciador de espelhos QZero está previsto para assegurar o deembaciamento de qualquer tipo de espelho. 

O Desembaciador permite que um espelho se mantenha limpo e brilhante evitando a limpeza regular com um pano ou com a mão. 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

1. NUNCA dobrar o Desembaciador QZero.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

O espelho deve estar limpo e livre de groduras e poeiras que possam danificar o Desembaciador de Espelhos QZero. 

Proteger o Desembaciador QZero de choques mecânicos.

Se o desembaciador QZero estiver danificado, desligue-o da tomada.

NUNCA tentar reparar o equipamento. Se algum elemento estiver danificado, deverá ser substituido.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, o Desembaciador QZero terá que ser substituido.

Não tentar reparar a tomada ou o cabo de alimentação.

Dado que o Desembaciador de Espelhos está herméticamente fechado, não tente abri-lo.

Não manusear o Desembaciador de Espelhos QZero pelo cabo de alimentação.

COMPOSIÇÃO
• Uma pelicula aoto-edesiva especialmente concebida para não agredir a superfície do espelho.

• Um Desembaciador de Espelhos QZero especialmente adaptado para evitar a condensação do vapor de água.

• Um cabo de alimentação.
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PRé-COLOCAÇÃO
com a ajuda de adesivos, pré-posicionar o 
desembaciador.

Fixação
Retirar um pouco do adesivo de proteção, 
alguns centimetros, friccionar a superfície 
descolada sem o rasgar.

 colagem
 Retirar progressivamente a protcção em pressão  
continua por toda a superficie do desembaciador da 
parte interor  para o exterior até ao final.

Posicionamento
aplicar a parte descolada sobre o espelho,
aplicando uma pressão do interior para o
exterior.

conselhos de Utilização

QZERO - PREMIUM

Voltagem 220V (50Hz)

classe ii

índice de Proteçao iP44

DESEMBACIADOR DE ESPELHOS QZERO PREMIUM Potência
dimensões 

comPRimento x laRgURa
coRRente 

máx (a)
sUPeRFicie 

aqUecimento

características técnicas

550 x 585 mm 66 watts 480x580mm 0,3Desembaciador de Espelhos QZERO GAMA PREMIUM 

Outras Medidas Disponíveis: 550 x 1170mm; 550x1755mnm; 550x2340mm; 300x500mm




