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Carta ao ConsumidorCarta ao Consumidor

Parabéns !

Ago r a  q u e  v o c ê  a dqu i r i u  s e u  Depu r ado r,  a  B r a s t emp  e s t á

empenhada  em comprovar  que  você  fez  um bom invest imento ,

conquistando cada vez mais a sua conf iança.

Este Manual foi feito pensando em você e na sua famíl ia. Ele traz

instruções simples para você tirar o máximo proveito do Depurador,

com conforto e segurança. A Brastemp está à sua inteira disposição

para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão.
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Instalando seu depurador

• Não faça a flambagem de alimentos sob o Depurador. Isso pode danificar o aparelho.

• Tome cuidado ao fritar alimentos. A gordura pode inflamar-se produzindo chamas que podem

alcançar e danificar o Depurador.

• Não deixe os queimadores da mesa de seu fogão acesos, sem panelas ou recipientes sobre

as grades (trempes). Também não deixe que as chamas dos queimadores escapem pelas

laterais das panelas ou recipientes. Reduza as chamas dos queimadores de modo que fiquem

inteiramente cobertas pela base do recipiente. O calor das chamas pode danificar o Depurador.

• Faça a troca periódica dos f i ltros conforme as instruções da página 14, “Manutenção”.

Se você uti l izar o Depurador por mais de 4 horas diárias, faça a troca dos f i ltros mais

freqüentemente.  O acúmulo de gordura no inter ior  do f i l t ro d iminu i  o rendimento do

aparelho e provoca risco de incêndio.

Instalando seu Depurador

Recomendações importantes para sua segurança
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Instalando seu depuradorInstalando o seu Depurador
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O produto sai de fábrica para uso no modo Depurador, ou seja, os gases e a fumaça passam

pelo filtro de fibra sintética e por um filtro de carvão ativado e voltam para o ambiente livre

de odores e gorduras.

Se você quiser, você pode transformar o seu Depurador para o modo EXAUSTÃO, ou seja, os gases

e a fumaça provenientes do processo de cozimento entram pelo Depurador, são filtrados através do

filtro de fibra sintética e são conduzidos, através de um duto, para fora do ambiente, sem gordura.

ATENÇÃO
• É importante que a primeira instalação de seu Depurador seja feita pela Assistência Técnica Brastemp, para 

garantir uma instalação perfeita. A primeira instalação é gratuita desde que o produto ainda esteja dentro 

do período de garantia.

• Antes de ligar para a Assistência Técnica Brastemp para marcar a instalação, verifique:

- Se a sua residência possui todas as condições necessárias para a instalação (peças, condições elétricas

e local adequado para a instalação, tais como orifício para instalação, alvenaria e outros serviços que devem

ser realizados pelo consumidor).

- Se você possui o modelo do Depurador, o nome e o número da nota fiscal da loja onde você adquiriu o produto.
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Instalando o seu DepuradorInstalando o seu Depurador

Acessórios

O Depurador vem com os seguintes acessórios:

Condições necessárias para a instalação

ATENÇÃO
Para adquirir as peças necessárias para a instalação, consulte a Assistência Técnica Brastemp. As peças não

são gratuitas e o preço pode variar de uma Assistência Técnica para outra.

Peças
Para instalar o seu produto, você vai precisar do Kit que pode ser comprado no na Assistência

Técnica Brastemp mais próximo da sua casa ou em lojas do ramo.

Duto de 125 mm de diâmetro

3 m de comprimento

Veneziana para acabamento

Parafusos e buchas

Aro de arremate

2 braçadeiras

parafusos

acabamento
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Instalando o seu DepuradorInstalando o seu Depurador

05

Condições elétricas
Verifique:

• Se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta no cabo de força do Depurador é

a mesma da tomada onde ela será ligada (127V ou 220V).

• Se a sua residência possui:

- Uma tomada bipolar em perfeito estado, a uma distância de 1,20 m, para a ligação do

  Depurador.

- Aterramento conforme a norma da ABNT, NBR5410 – seção aterramento. Em caso de

  dúvidas, consulte um eletricista.

ATENÇÃO
• É recomendado a utilização de disjuntores térmicos para a proteção do Depurador. Caso não existam disjuntores

térmicos disponíveis no quadro de distribuição de força da sua residência, consulte um eletricista para instalá-

los, preferencialmente, próximos ao Depurador.

• Não use extensões ou benjamins para evitar mau contato, aquecimento, curto circuito, derretimento, etc.

• Nunca ligue o fio terra à rede elétrica, canos de gás, água ou tubos de PVC. Em caso de dúvida, consulte um

eletricista.
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Instalando o seu DepuradorInstalando o seu Depurador

Local de instalação
• O Depurador deve ser fixado debaixo de um móvel (armário de cozinha), encostado na parede

onde se encontra o fogão, nivelado e centralizado sobre ele.

• A distância mínima entre a mesa do fogão e o nível inferior do Depurador deve ser de no

mínimo 65 cm e no máximo 90 cm para não prejudicar a performance do produto.

• A parte superior do Depurador deve ser instalada dentro do móvel.

Modo Depurador Modo Exaustão

A saída de ar deve ser feita através de um duto que deve sair

por um orifício na parte superior do móvel. O orifício deve ter

um diâmetro de 13 cm e deve ser posicionado do lado oposto

ao da parede.

O duto do Depurador deve sair por um orifício

na  parede ,  para  uma área  ex te rna ,

preferencialmente protegida do sol e da chuva.

O orifício deve ter um diâmetro de 13 cm.

m
in

ím
o 

65

m
áx

im
o 

90

m
in

ím
o 

65

m
áx

im
o 

90

vista frontal vista lateral vista lateral



Miolo Manual Depurador 7/15/02 3:53 PM Page 8 

Instalando o seu DepuradorInstalando o seu Depurador
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ATENÇÃO
• Verifique se na parede na qual vai ser instalada o depurador não há conduites ou encanamentos que possam

impossibilitar a instalação.

• O duto deve ficar totalmente esticado para evitar o acúmulo de detritos no seu interior. Se necessário, corte

o duto excedente.

• Não instale os dutos do depurador junto a condutores de saída de gases de lareiras, dutos de ar condicionado,

sistema de aquecimento central e etc.

• O duto do Depurador deve ter um comprimento máximo de 3 m e deve fazer o menor número de curvas possível,

para não prejudicar a performance do Depurador.

Preparando o Depurador para a instalação
1. Retire o produto de dentro da caixa, os suportes de isopor e os sacos plásticos que envolvem

as peças.

2. Retire a película protetora que envolve o corpo do Depurador. Com o uso, a película pode

ressecar, manchando o produto e dificultando a sua remoção.

3. Use um pano macio com detergente neutro para limpar o produto e retirar totalmente a

substância adesiva, evitando manchas e o amarelamento da pintura.
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Instalando o seu Depurador

O seu Depurador deve ser f ixado em um móvel com dimensionamento correto para

o funcionamento do produto, bem como para a segurança do usuário.

O móvel  deve conter uma abertura no fundo para que o Depurador seja embut ido,

e uma prateleira acima para a sua fixação.

Siga as dimensões das ilustrações para a construção do móvel:

Instalando o seu Depurador

Construção do móvel

450mm
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Instalando o seu DepuradorInstalando o seu Depurador
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Preparando o Depurador para a instalação

1. Retire o produto de dentro da caixa, os suportes de isopor e os sacos plásticos que envolvem as peças.

2. Retire a película protetora que envolve o corpo do Depurador. Com o uso, a película pode

ressecar, manchando o produto e dificultando a sua remoção.

3. Use um pano macio com detergente neutro para limpar o produto e retirar totalmente a

substância adesiva, evitando manchas e o amarelamento da pintura.

Fixando o corpo do Depurador

Instalando o acabamento
Se necessário, coloque o acabamento no vão entre

o Depurador e a parede. Para isso, solte os dois

parafusos até a metade da rosca e encaixe o

acabamento que pode ser regulado para um

espaço entre 1 e 30 mm.

1

2

3

Antes de fixar o corpo do Depurador, verifique se todas as condições necessárias

para a instalação foram seguidas (veja o item "Condições necessárias para instalação"

na página 04). Para fixar o Depurador, proceda da seguinte forma:

1. Retire o filtro metálico, pressionando a trava.

2. Abra a máscara de sucção do Depurador.

3. Encaixe o Depurador na abertura do móvel e fixe-o ultilizando os quatro parafusos.
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Instalando o seu DepuradorInstalando o seu Depurador

Instalando o Depurador no modo DEPURADOR

1. Encaixe a flange na saída de ar.

2. Encaixe uma braçadeira em uma

das extremidades do duto e

encaixe-o na flange. Aperte o

parafuso para prender o duto.

3. Passe o duto pelo aro de arremate

e pelo furo no móvel (que deve estar

de acordo com as exigências do

item “ Local de instalação”, na

página 06).

4. Encaixe a outra braçadeira na

outra extremidade do duto e

encaixe-o na veneziana para

acabamento. Aperte o parafuso

para prender o duto.

5. Prenda a veneziana com os

parafusos e buchas no móvel.

3
5

4

1

2
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Instalando o seu DepuradorInstalando o seu Depurador
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Instalando o Depurador no modo EXAUSTÃO

ATENÇÃO
Depois de instalar o Depurador, ligue-o na tomada e

verifique o funcionamento da iluminação, acionamento

do motor e de mudanças de velocidades. Para isso,

veja o item a seguir: “Usando o seu Depurador”.

1. Remova o filtro metálico,
pressionando a trava.

2. Abra a máscara de sucção do 
Depurador

3. Retire os filtros de carvão ativado
soltando as travas que os prendem
ao motor.

4. Encaixe a flange na saída de ar.

5. Encaixe uma braçadeira em uma
das extremidades do duto e encaixe-
o na flange. Aperte o parafuso para
prender o duto.

6. Passe o duto pelo aro de arremate
e pelo furo na parede (que deve estar
de acordo com as exigências do item
“Local de instalação”, na página 06).

7. Encaixe a outra braçadeira na outra
extremidade do duto e encaixe-o na
veneziana para acabamento. Aperte
o parafuso para prender o duto.

8. Prenda a veneziana com os parafusos
e buchas na parede.

1

2

3
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Usando o seu DepuradorUsando o seu Depurador

Ligue o Depurador antes de começar a utilização do

fogão. Após o uso, mantenha o Depurador ligado

por mais 10 minutos para que todo o ar saturado

do ambiente seja eliminado.

1. Para ligar a iluminação do Depurador, coloque a

tecla L em “1”.

2. Para ligar o Depurador, selecione a velocidade 

da filtragem na tecla V:

velocidade 1 :  para uma troca s i lenciosa e

con t í n ua  de  a r,  i n d i c ada  pa ra  pequena

quant idade de vapores ou para a l imentos

que formam vapores de água.

velocidade 2: indicada para a maior parte das 

condições de utilização, devido à ótima relação

entre a qualidade de ar tratado e a produção de ruído.

velocidade 3: indicada para tratar a máxima

emissão de vapores produzidos no processo de

cozimento, até mesmo por longos períodos.

3. Para desligar o Depurador, coloque a tecla V na

posição “0”.

ATENÇÃO
O seu Depurador possui um mecanismo de segurança que impede o seu funcionamento com a máscara de sucção fechada.

O seu Depurador apresenta três velocidades de filtragem, atendendo a
diferentes necessidades de cozimento dos alimentos.

tecla “L”

tecla “V”
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1. Desligue o Depurador, retirando o plugue do cabo de força da tomada.

2. Não utilize panos ou esponjas encharcadas, nem jatos d’água, para não provocar danos no seu Depurador.

3. Não utilize ceras ou produtos de limpeza com silicone, ou materiais inflamáveis sobre o

Depurador, evitando o surgimento de riscos e manchas no seu Depurador.

4. Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, objetos pontiagudos

ou cortantes, nem produtos de limpeza com silicone, evitando o surgimento de riscos e manchas

no seu Depurador.

5. Para limpeza de rotina utilize apenas um pano ou esponja macia, com sabão neutro,

desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros).

LimpezaLimpeza

13
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ManutençãoManutenção

Trocando a lâmpada

ATENÇÃO
Antes de fazer qualquer serviço de manutenção, desligue o Depurador e retire o plugue da tomada.

O seu Depurador possui duas lâmpadas de 40W.

Para substituí-las, proceda da seguinte forma:

1. Retire o parafuso que prende a proteção da lâmpada.

2. Retire a lâmpada, desrosqueando-a no sentido 

anti-horário.

3. Coloque a nova lâmpada, rosqueando-a no sentido

horário.

4. Recoloque o parafuso, prendendo a proteção da

lâmpada.

Trocando os filtros de carvão ativado

O seu Depurador possui dois filtros de carvão ativado

que não podem ser lavados nem recarregados, pois

possuem a capacidade de reter odores até a

saturação. Por isso, devem ser trocados no período

máximo de quatro meses. Para fazer a substituição

proceda da seguinte forma:

1. Remova o filtro metálico, pressionando a trava.

2. Retire o filtro de carvão ativado saturado soltando

as travas.

3. Coloque o novo filtro travando-o dentro do local.

4. Recoloque o filtro metálico.

2

1
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Manutenção

15

Manutenção

Limpando o filtro metálico antigordura

O seu Depurador possui um filtro metálico que se

encontra na parte inferior do corpo do produto.

Em condições normais de uso, você deve limpá-lo

a cada 2 meses.

1. Desligue o Depurador, retirando o plugue do 

cabo de força da tomada.

2. Retire o filtro metálico, pressionando a trava.

3. Lave o filtro com uma esponja macia e detergente

neutro. Se preferir, a lavagem pode ser feita 

em uma máquina de lavar louça. Seque-o bem

antes de recolocá-lo.

4. Recoloque o filtro metálico, tomando cuidado 

para que a trava fique na parte visível.

ATENÇÃO
Ao lavar o filtro metálico, tome cuidado para não entortá-lo ou dobrá-lo.

2
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Como evitar e resolver problemasComo evitar e resolver problemas

Como evitar problemas

1. Uso doméstico: o seu Depurador Brastemp foi desenvolvido exclusivamente para o uso doméstico.

2. Uso: o seu Depurador Brastemp não deve ser usado por crianças ou pessoas não capacitadas para

operá-lo corretamente.

3. Gordura: não deixe acumular gordura dentro ou fora do Depurador.

Como resolver problemas

Se o seu Depurador apresentar algum problema, verifique a tabela abaixo. Se mesmo assim

o problema persistir, ligue para a Assistência Técnica Brastemp.

Problema

O Depurador não funciona

A lâmpada não acende

O Depurador não está
purificando o ar

Verifique

• se o cabo de força está conectado na tomada

• se há falta de energia elétrica

• se a lâmpada está queimada

• se há falta de energia elétrica

• se o filtro antigordura precisa ser substituído

• se o filtro de carvão ativado foi substituído recentemente

(para Depurador instalado no modo depurador)

• se o filtro de carvão foi retirado (para Depurador instalado no modo EXAUSTÃO)
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Características técnicasCaracterísticas técnicas

Diagrama elétrico

Modelo 4 bocas

17

Este Depurador está equipado para ser ligado a uma rede de acordo

com a tensão específica do produto, suportando oscilações conforme

os limites da tabela de tensões ao lado.

Importante:

• Para sua segurança, mantenha o fio terra (cor verde) sempre

conectado a um terra eficiente

Nominal*

127VAC/60 Hz

220VAC/60 Hz

Mínimo

114 VAC

200 VAC

Máximo

140 VAC

240 VAC

*de acordo com a por taria nº 047 de

17/04/78 do DNAEE
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Características técnicasCaracterísticas técnicas

Diagrama elétrico

Modelo 6 bocas

Este Depurador está equipado para ser ligado a uma rede de acordo

com a tensão específica do produto, suportando oscilações conforme

os limites da tabela de tensões ao lado.

Importante:

• Para sua segurança, mantenha o fio terra (cor verde) sempre

conectado a um terra eficiente

Nominal*

127VAC/60 Hz

220VAC/60 Hz

Mínimo

114 VAC

200 VAC

Máximo

140 VAC

240 VAC

*de acordo com a por taria nº 047 de

17/04/78 do DNAEE
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Características técnicasCaracterísticas técnicas
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Dimensões

altura:

largura:

profundidade*:

Distância mínima entre a mesa do

fogão e o Depurador:

Distância máxima entre a mesa do

fogão e o Depurador:

Peso l íqu ido (sem embalagem):

P e s o  d o  p r o d u t o  e m b a l a d o :

Tensão:

Freqüencia de rede:

Oscilações permissíveis de tensão:

Chave disjuntora térmica:

Capacidade de sucção:

Nº de motores:

Nº de velocidades:

* com a máscara de sucção fechada

4 bocas

175 mm

600 mm

280 mm

650 mm

900 mm

6,4 kg

7,4 kg

127 V ou 220 V

60 Hz

±10%

15 A

187 a 350 m /h

1

3

6 bocas

175 mm

800 mm

280 mm

650 mm

900 mm

10,2 kg

11,2 kg

127 V ou 220 V

60 Hz

±10%

20 A

250 a 430 m /h

1

3

3 3
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Termo de Garantia

O seu Depurador Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação,
pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da
Nota Fiscal ao consumidor, sendo:
• 3 primeiros meses - garantia legal;
• 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela A MULTIBRÁS S.A.
ELETRODOMÉSTICOS.
A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de
defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Assistência Técnica
Brastemp, como sendo de fabricação.
Durante o período de vigência da garantia, o Depurador terá assistência técnica
da Assistência Técnica Brastemp .
As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:
• O uso não for exclusivamente doméstico
• na instalação do Depurador, não forem observadas as especificações
e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para
instalação do fogão, tais como, nivelamento do Depurador, adequação do
local para instalação, tensão elétrica compatível com o Depurador, etc.;
• na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis
com a ideal recomendada no Manual do Consumidor
• na utilização do fogão não forem observadas as instruções de uso e
recomendações do Manual do Consumidor.
• o Depurador tiver recebido maus tratos, descuido, ou ainda, sofrido alterações
ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido
realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela
Assistência Técnica Brastemp;
• houver sinais de violação do fogão, remoção e/ou adulteração do número de
série ou da etiqueta de identificação do Depurador.
As garant ias  legal  e/ou especia l  não cobrem:
• despesas com a instalação do fogão realizada pela Assistência Técnica
Brastemp, para os Depurador convencionais ou por pessoas ou entidades não
credenciadas pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS;
• despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios
que não pertençam ao Depurador, mesmo aqueles comercializados pela
MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS, salvo os especificados para cada modelo;
• despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à
preparação do local para instalação do fogão, ou seja: rede elétrica, de gás,
alvenaria, aterramento e etc.;
• falhas no funcionamento do Depurador decorrentes de insuficiência,

interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás
na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao
estabelecido no Manual do Consumidor e etc.;
• serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do Depurador;
• falhas no funcionamento normal do Depurador decorrentes da falta de limpeza
e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu
interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
• transporte do Depurador até o local definitivo da instalação;
• Depurador ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de
remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais
como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
• despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita
do técnico, que determinem que a falha no Depurador foi causada por motivo
não coberto por esta garantia;
A garantia especial não cobre:
• deslocamentos para atendimentos de Depurador instalados fora do município
sede da Assistência Técnica Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção
do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de
quilometragem informada pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS através
do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
• peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças
móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, botões de comando,
puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as
conseqüências advindas dessas ocorrências.
Considerações Gerais:
A MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS não autoriza nenhuma pessoa ou
entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à
garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS reserva-se o direito de alterar
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem
aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos
e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha
o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal
de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.
MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS
Atendimento ao Consumidor - Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa
Emília CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa Postal 5171. Grande São
Paulo, ligue: (011)3116-2499 Outras regiões, ligue: 0800 900 999

Termo de Garantia
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Atendimento ao ConsumidorAtendimento ao consumidor

FALE COM A BRASTEMP:
Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações ligue para

Outras Regiões

0800.900.999
Grande São Paulo

(11) 3116.2499

Multibrás S A Eletrodomésticos
Olympia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília

CEP 04183 – 901 – São Paulo – SP

Caixa Postal 5171

Assistência Técnica Brastemp:
- Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica

- Peças originais

- Atendimento em horário comercial

ou acesse o site

w w w . b r a s t e m p . c o m . b r
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DEPURADOR DE AR

Brastemp Atendimento ao Consumidor –  Ligue para Grande São Paulo tel.: 3116 - 24 - 99, outras regiões tel.: 0800

- 900 - 999, ou escreva para: R. Olympia Semeraro, 675 Jd. Sta Emilia - 04183-901 São Paulo - SP  - Assistência

Técnica  Brastemp –   Mais de 3 mil técnicos treinados pela fábrica. Peças originais. Atendimento em horário com-

ercial. Fotos apenas para fins publicitários. Para utilização destes produtos, consulte o manual do Consumidor
32

60
25

64
8 

- r
ev

. 0
0 

- 0
7/

02

Capa  7/15/02  12:05 PM  Page 2


	ÍNDICE
	INSTALANDO O SEU DEPURADOR
	Recomendações Importantes para sua segurança
	Condições necessárias para a instalação
	Instalando o Depurador no modo DEPURADOR
	Instalando o Depurador no modo EXAUSTÃO

	USANDO O DEPURADOR
	LIMPEZA
	MANUTENÇÃO
	Trocando a lâmpada
	Trocando os filtros de carvão ativado
	Limpando o filtro metálico antigordura

	COMO EVITAR E RESOLVER PROBLEMAS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	TERMO DE GARANTIA
	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

