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Obrigado por adquirir o Circulador de Ar Ventilar Circuler Cadence, VTR851, um produto de 
alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, 
pois as informações contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto 
e utilizá-lo de forma segura.
Guarde este manual para consultas futuras.

           1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA  

• É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes 
de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança e evitarão danos ao produto.
• Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto 
fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas.
• Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é 
a mesma da tomada a ser utilizada.
• Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem 
por em risco sua segurança e causar danos ao produto. 
• Mantenha o produto e o cabo elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies 
cortantes ou similares.
• Não ligue o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga 
pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas 
podem superaquecer e causar risco de incêndio.
• Não passe o cabo elétrico por baixo de carpetes nem cubra-o com tapetes e similares. Nunca 
deixe-o em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
• Se o cabo  elétrico, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados, devem ser 
substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do produto. O uso de acessórios que não sejam 
originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita 
somente por meio do serviço autorizado Cadence.
• A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados 
para efeito de garantia. 
• Este produto não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, 
sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam 
sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança. Nunca utilize 
sem supervisão.
• Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
• Não modifique este produto. Utilize-o somente como descrito neste manual. Qualquer outro uso 
não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas.

Instruções importantes de segurança

Atenção!
Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre 
observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir 
acidentes e/ou ferimentos.



4 Instruções importantes de segurança

• Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
• Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
• Sempre utilize o produto em superfícies planas e secas.
• Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar.
• Para proteção contra choques elétricos, não imergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto 
na água ou em outros líquidos, ou borrifar líquidos no produto.  Não toque no cabo elétrico com 
as mãos molhadas.
• Evite o contato com as partes móveis do produto quando ele estiver em funcionamento.
• Não insira ou permita objetos estranhos entre as grades do produto, pois pode causar acidentes 
ou danificá-lo. 
• Não coloque o produto ou nenhuma de suas partes próximas a chamas, aparelhos ou locais de 
alta temperatura.
• Sempre desligue o produto e retire da tomada quando não estiver em uso e principalmente 
quando for limpá-lo. Ele deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da 
tomada.
• Nunca desligue o produto puxando pelo cabo elétrico. Desligue os controles e depois remova o 
plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.
• Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico. Quando estiver transportando ou guardando, 
deixe-o em um lugar seco e arejado. 
• Assegure que o ventilador esta desligado da rede de alimentação antes de remover a grade.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

Atenção!
• Para reduzir o risco de choque elétrico, não use neste circulador objetos sólidos para 
diminuir a velocidade da hélice. 
• Não coloque o circulador em janelas.



5

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

 Componentes do produto

                        

1

3

46

7 8

2 5

Grade frontal removível

Hélices com 5 pás

Botão seletor de velocidade

Alça para transporte

Eixo de inclinação

Grade traseira

Base com pés antiderrapantes

Cabo elétrico com plugue

1

2

3

4

5

6

7

8



6 Montagem

3 - MONTAGEM

Antes de utilizar seu circulador de ar leia atentamente as instruções descritas no Capítulo inicial, 
Instruções Importantes de Segurança.
Para utilizar seu circulador de ar, será necessária a montagem dos pés antiderrapantes que 
acompanham o produto [ver fi gura 1].

Cada pé antiderrapante possui uma seta indicadora que mostra a posição correta de encaixe.

Atenção!
• Sempre utilize o produto com os pés antiderrapantes, para evitar que o produto tombe 
e cause acidentes.
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4 - UTILIZANDO

[1] Assegure-se que o circulador esteja montado e colocado em uma superfície fi rme e plana.
[2] Conecte o plugue na tomada. Certifi que-se que o botão seletor  de velocidade esteja na posição 
“0” (desligado).
[3] O circulador de ar permite inclinação de até 180˚. Girando para cima ou para baixo [ver fi gura 
2] você tem diferentes direções para o fl uxo de ar. Ajuste-o até o ângulo desejado, respeitando seu 
limite de inclinação.

[4] Ligue o aparelho girando o botão seletor até a velocidade desejada, conforme descrito abaixo:

0 Desligado.
1 Velocidade baixa: operação 
suave e silenciosa.
2 Velocidade média: uso normal.
3 Velocidade alta: ventilação veloz 
e máxima movimentação de ar.
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5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpar o circulador, siga as seguintes instruções: 
[1] Certifi que-se de que o circulador está na posição 0 (desligado).
[2] Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza.
[3] Limpe a base do circulador com um pano macio e umedecido em água.
[4] Desparafuse a grade frontal nos locais indicados [ver fi gura 3].

[5] Remova a grade frontal desencaixando-a dos pinos de segurança.
[6] Limpe a hélice, a grade dianteira e a grade traseira com um pano macio e umedecido em água.
[7] Fixe a grade dianteira nos pinos de segurança e parafuse-a. 
Quando não estiver em uso, o aparelho deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do 
alcance das crianças.

Atenção!
• Nunca imerja o aparelho na água e nunca permita que água ou qualquer outro líquido 
entre no gabinete do motor.
• Não utilize gasolina, removedor de tinta ou outros materiais químicos para limpar o 
aparelho.
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6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante ao seu Circulador 
de ar Ventilar Circuler, modelo VTR851 contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.
No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando 
assim dividida:
Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos 
S.A.
Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste 
produto.
As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de 
garantia, acima mencionado, estendido.
As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se: 
•  O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou 
se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
• O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela 
JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
•  O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
•  O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com 
o uso recomendado no Manual do Usuário.
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da 
etiqueta de identificação do produto.
As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:
•  Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
• Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas 
condições de limpeza.
•  Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
•  Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá 
levar o produto até à assistência técnica autorizada.
•  Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da 
garantia.
• Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua 
posterior retirada.
A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em 
seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui 
especificadas.
Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de 
compra do produto sempre à mão.







www.cadence.com.br

JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

[ REV. 01 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você 
pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site 
www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, 
elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do 
site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. 
A Cadence terá o maior prazer em responder.
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