
Depuradores de Ar
BAA60EB / BAA80EB
BAT60AR / BAT80AR

Acesse o site www.brastemp.com.br para ter 
acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de 

assistência técnica ou ligue no nosso Call Center: 

3003-0099 
(capitais e regiões metropolitanas) ou 

0800-970-0999 
(demais localidades) 

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica 
mais próxima de sua residência.
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Autênticos. Assim devem ser os melhores momentos da vida. A Brastemp também 
acredita que você deve decidir quando e como vivê-los. Por isso empenha-se em 
desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança 
e conforto à sua família.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do 
seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para 
ouvir sua crítica ou sugestão. 
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1. Segurança ........................................
1.1 Instruções importantes de segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos 
à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de 
alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras signifi cam:

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, 
como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não 
forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida 
ou de ocorrerem danos gra ves se 
as instruções não forem seguidas 
imediatamente.
Existe risco de você perder a vida 
ou de ocorrerem danos graves se 
as instruções não forem seguidas.

1.2 Itens de segurança

• Desligue o disjuntor ou retire o plugue 
da tomada antes de efetuar qualquer 
manutenção ou limpeza do produto.

• Recoloque todos os componentes antes 
de ligar o produto.

• Não use adaptadores ou T’s. 

• Não use extensões.

• Se o cordão de alimentação estiver 
danifi cado deve ser substituído pela 
Rede de Serviços Brastemp, a fi m de 
evitar riscos.

• Use duas ou mais pessoas para mover 
e instalar o seu produto.

• Existe o risco de fogo se a limpeza 
não for realizada de acordo com as 
instruções.

• Assegure-se de que o aparelho está 
desligado antes de substituir a lâmpada, 
para evitar a possibilidade de choque 
elétrico.
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1.3 Dicas importantes

• Utilize uma tomada exclusiva e em 
perfeito estado, aprovada pelo Inmetro.

• Jamais guarde materiais inflamáveis 
dentro ou em cima do Depurador. 

• Não conserte ou substitua qualquer 
peça do Depurador, a não ser que seja 
especifi camente recomendado neste 
manual. Todos os demais serviços de 
manutenção devem ser executados 
por um técnico da Rede de Serviços 
Brastemp e serão cobrados após o 
período de garantia.

• O seu Depurador Brastemp não deve 
ser usado por crianças ou pessoas não 
capacitadas a operá-lo corretamente.

• Não deixe acumular gordura dentro ou 
fora do Depurador, pois isto diminui 
o rendimento do aparelho. Efetue a 
limpeza do Depurador regularmente, 
conforme as instruções deste manual.

• Não coloque objetos sobre o Depurador, 
pois podem obstruir as saídas do ar, 
além de poder causar a queda do 
mesmo.

• Não faça a fl ambagem de alimentos 
sob o Depurador. Isso pode danifi car o 
aparelho.

• Fique atento ao fritar alimentos. A 
gordura em alta temperatura pode 
infl amar-se produzindo chamas que 
podem danifi car o Depurador.

• Faça a troca periódica dos filtros 
conforme as instruções da seção 
“Limpeza e Manutenção”.

• Não toque na lâmpada do Depurador 
e na região do seu entorno  quando 
a mesma estiver acesa, pois tanto a 
lâmpada quanto a área a sua volta 
atingem altas temperaturas.

• O Depurador Brastemp foi desenvolvido 
exclusivamente para uso doméstico.

• Recomendamos que a instalação do seu 
Depurador seja realizada pela Rede de 
Serviços Brastemp. Esta instalação não 
é gratuita.

• Não use o Depurador se ele estiver 
danifi cado ou não estiver funcionando 
corretamente.

• Instale e posicione o Depurador exa-
tamente de acordo com as instruções 
contidas neste manual de usuário.

• O ar succionado pelo Depurador não 
deve ser eliminado através do mesmo 
sistema de chaminé de outro dispositivo 
que funcione a gás ou outro combustível 
(por exemplo: aquecedor a gás).

• O ambiente deve ser sufi cientemente 
arejado quando o produto estiver sendo 
usado junto com outro dispositivo que 
funcione a gás ou outro combustível.

• Verifi que se a tensão de alimentação 
indicada na etiqueta no cabo de 
alimentação do Depurador é a mesma 
da tomada onde ele será ligado. 
Lembrando que o depurador funciona 
a tensão de alimentação 127 V para os 
modelos BAA60EBANA, BAT60ARANA, 
BAT80ARANA e BAA80EBANA, e 
220 V para os modelos BAA60EBBNA, 
BAA80EBBNA ,  BAT60ARBNA e 
BAT80ARBNA.

• Para proteção da rede elétrica o produto 
deve ser ligado a um circuito protegido 
por um disjuntor. Caso não existam 
disjuntores disponíveis no quadro de 
distribuição de força de sua residência, 
consulte um eletricista para instalá-
los, preferencialmente próximo ao 
Depurador.
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Dimensão das chaminés (modelos Inox BAT60AR / BAT80AR)

Dimensões da chaminé superior:
L: 205,8 mm 
P: 224,1 mm
H: 476 mm

Dimensões da chaminé inferior:
L: 208,2 mm
P: 227,4 mm
C: 366 mm

2. Conhecendo seu Depurador .................

A A

P L

H

C

B BC CD DFE E

A. Controles
B. Cobertura da lâmpada
C. Trava fi ltro de gordura
D. Filtro de gordura
E. Defl etor de vidro
F. Chaminé

Modelos BAA60EB / BAA80EB Modelos Inox BAT60AR / BAT80AR

Chaminé superior

Chaminé inferior
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3. Instalando seu Depurador ....................
Recomendamos que a instalação do seu Depurador seja realizada pela Rede de Serviços 
Brastemp. Esta instalação não é gratuita. As adequações civis e elétricas, bem como 
seus respectivos custos, são de incumbência do consumidor.

3.1 Modos de funcionamento

O produto foi projetado para ser usado de duas maneiras: modo de Exaustão (o ar é 
direcionado para o exterior) ou modo Depurador (o ar passa por um fi ltro de carvão 
ativo e é direcionado novamente para dentro da cozinha).

Modo DepuradorModo de Exaustão

No modo de Exaustão o ar é direcionado para o  exterior  
da  residência pelo teto, ou pela parede.

No modo Depurador o 
ar recircula no ambiente, 
passando através do fi ltro 
anti-gordura, filtro de 
carvão ativo, do defl etor 
e  das  venez ianas da 
chaminé.

Modelos com duto, BAT60ARANA/BAT60ARBNA 
e BAT80ARANA/BAT80ARBNA.

Todos os modelos operam 
neste modo.

Saída de ar

Distância mínima 
65 cm*

Distância mínima 
65 cm*

Distância mínima 
65 cm*

A

1m

1m

A1

A2

C

R

Saída de ar

*Utilizar a distância especifi cada no manual do seu fogão/cooktop 
caso esteja especifi cada uma distância superior a 65 cm.
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 ADVERTÊNCIA: 
Risco de Choque Elétrico

• Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de 
efetuar qualquer manutenção no produto.

• Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio 

ou choque elétrico.

3.2 Requisitos elétricos

• Verifi que se a tensão de alimentação, indicada na etiqueta no cabo de alimentação 
do Depurador, é a mesma da tomada onde ela será instalada. Lembrando que o 
depurador funciona a tensão de alimentação 127 V para os modelos BAA60EBANA, 
BAT60ARANA, BAT80ARANA e BAA80EBANA, e 220 V para os modelos BAA60EBBNA, 
BAA80EBBNA, BAT60ARBNA e BAT80ARBNA.

• Para proteção da rede elétrica, o produto deve estar ligado a um circuito protegido por 
um disjuntor instalado em um local acessível. Caso não existam disjuntores disponíveis 
no quadro de distribuição de força de sua residência, consulte um eletricista para 
instalá-los, preferencialmente próximo ao Depurador.

Os procedimentos quanto à instalação 
elétrica e o furo da parede ou da 
laje (no modo depurador não é 
necessário furo), deverão respeitar os 
limites onde a chaminé do Depurador 
estará posicionada na parede, assim 
preservando a estética e a parte 
funcional do seu Depurador. A 
instalação do Depurador deve ser 
centralizada com o fogão/cooktop. 
Para isso deve-se fazer uma linha de 
centro conforme a fi gura ao lado.
 

3.3 Local de instalação do seu Depurador
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> 100 cm 

> 5 cm 

17 cm 

A linha de centro, facilitará o posicionamento da tomada 
na parede à qual o produto será conectado. A tomada 
deverá ser instalada na região demarcada no desenho 
ao lado. Se houver necessidade de furar a parede para a 
passagem do duto de ventilação, deve-se tomar cuidado 
para que o furo não coincida com a instalação elétrica. A 
tomada deverá estar ligada a um circuito protegido por 
um disjuntor instalado em um local acessível.

A distância entre a parte 
infer ior do Depurador e 
os queimadores do fogão/
cooktop deve ser de 65 cm, 
conforme a figura ao lado. 
Siga as instruções do 
seu fogão/cooktop se o 
manual de instalação do 
mesmo especificar uma 
distância maior. Se o seu 
fogão/cooktop tiver tampão 
de vidro, é recomendável que 
se verifi que a distância entre 
o Depurador e o fogão com 
o vidro do tampão aberto, 
pois a altura de cada fogão 
pode variar. 
Ao instalar o duto de exaustão, 
o diâmetro da saída de ar no 
modo de Exaustão através 
da parede ou através do teto 
deve ser de 13 cm, localizados 
conforme fi guras ao lado.

Exaustão através da parede Exaustão através do teto

>5 cm

8 cm

>100 cm

Diâm. 
13 cm

Diâm. 
13 cm
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• Verifi que se na parede na qual o Depurador será instalado, não existem conduítes 
ou encanamentos que possam impossibilitar a instalação.

• Buchas para fi xação adequadas para paredes/tetos de alvenaria acompanham o 
produto. No entanto, um técnico qualifi cado deve ser consultado para certifi car-se 
que a instalação é adequada para o seu tipo de parede/teto.

• A parede/teto deve ser sufi cientemente forte para suportar o peso do produto. 

• Verifi que se o produto adquirido é do tamanho correto para a área onde será 
instalado.

• Realize todo o trabalho de pré-instalação necessário (exemplo: instalação de tomada 
e/ou passagem para o tubo de exaustão).

IMPORTANTE
• Se for instalar o produto em uma parede “dry-wall”, recomendamos que 

não seja realizada a instalação do seu Depurador antes de contatar um 
representante técnico exclusivo deste tipo de material. O representante irá 
verifi car as necessidades para a instalação do produto. A instalação sem uma 
avaliação técnica especializada poderá causar danos ao produto, sendo que 
nesta circunstância haverá perda de garantia.

• Certifi que-se de que a parede ou móvel onde o Depurador será instalada é forte 
o sufi ciente para suportar o peso do produto.

3.4 Preparando o produto para a instalação

• Para facilitar a instalação, remova temporariamente todos os fi ltros e outras peças 
que possam ser removidas (cuja montagem e desmontagem estejam descritas neste 
manual). Estes deverão ser recolocados quando a instalação estiver concluída. Veja 
o parágrafo relativo à desmontagem.

• Remova todo o material de embalagem, incluindo manual e peças para instalação.

• Remova o fi ltro de gordura (ver tópico 5.2) e retire o direcionador de ar plástico 
localizado dentro do compartimento do depurador.

• Se possível, desligue e remova outros aparelhos elétricos que estejam muito próximos à 
área de instalação do produto, de maneira que haja maior acessibilidade no local onde 
o produto será instalado. Caso contrário, proteja ao máximo as unidades e todas as 
peças relacionadas com a instalação. Escolha uma superfície lisa e cubra-a com algum 
tipo de proteção onde possa apoiar o produto e as peças.

• Desligue o circuito elétrico (disjuntor) que alimenta a tomada à qual o produto será ligado.

• Retire todo o fi lme plástico envolto no produto e chaminé nos produtos com este 
componente BAT60ARANA, BAT60ARBNA, BAT80ARANA e BAT80ARBNA.

IMPORTANTE
Utilize luvas para manusear e retirar o fi lme plástico das chaminés.
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3.5 Instalando seu Depurador

IMPORTANTE
• Certifi que-se que a distância entre o teto e os queimadores da mesa do fogão/

cooktop esteja dentro da faixa para a qual o Depurador foi projetada: distância 
máxima de 153 cm e mínima, de 117 cm. Valores com base na distância mínima 
de 65 cm entre o fogão/cooktop e a coifa, em distâncias diferentes deve-se 
reavaliar esses limites de acordo com os valores máximo e mínimo da coifa da 
fi gura na página 9.

• A chaminé para acabamento estético não está disponível nesta versão.
•  O kit de instalação do 

modo de Exaustão, bem 
como o tubo de ventilação, 
não serão fornecidos 
gratuitamente, podendo 
ser adquiridos na Rede de 
Serviços Brastemp. Solicite 
no momento do pedido de 
instalação.

Antes de iniciar a instalação, retire o fi ltro de gordura para facilitar a instalação.
Para abrir o fi ltro: puxe para trás pela pega de libertação com mola “A” e depois 
extraia o fi ltro puxando para baixo “B”.
Para reinstalar, proceda na ordem inversa da desmontagem.

A

A

B

B

Antes de realizar a instalação é necessário selecionar 
o modo em que o depurador será usado (fi ltrante 
ou aspirante). Para fazer a seleção, retire o fi ltro 
de gordura e altere a posição da chave (conforme 
fi gura) para o modo desejado:

F: Filtrante, o ar é fi ltrado e retorna para o interior 
da cozinha; e

A: Aspirante: o ar é direcionado para o exterior 
(para modelos com duto).

Modelos BAA60EB / BAA80EB Modelos Inox BAT60AR / BAT80AR

Duto

Veneziana para 
acabamento

Parafusos, abraçadeiras 
e buchas
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3.6 Instalação

Instalação do Defl etor de Vidro

O defl etor será posicionado na parte frontal inferior do depurador, conforme as fi guras 
abaixo:
 

Para realizar a montagem, serão 
necessários: 
• Dois suportes do defl etor de 

vidro (1 e 2) 

• Vidro (sem a película plástica) 

• Quatro parafusos tipo Philips 

• Chave tipo Philips

Modelos BAA60EB / BAA80EB Modelos Inox BAT60AR / BAT80AR

Defl etor de vidro Defl etor de vidro

1 2

1. Posicione o depurador 
sobre uma superfície plana 
e fi rme, com a face do fi ltro 
voltada para cima.

Suporte do 
defl etor de 
vidro 1

4 parafusos 
tipo Philips

Suporte do 
defl etor de 
vidro 2
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Suporte do 
defl etor de 
vidro 2

Suporte do 
defl etor de 
vidro 1

1 2

2. Posicione primeiramente o suporte do defl etor 
de vidro 2 do lado que estão os botões do 
depurador, alinhado com a furação. Siga as 
indicações abaixo:

• O eixo de rotação (1) deve estar voltado para 
a parte da frente do produto 

• A aba móvel (2) deve estar para a parte de 
dentro do produto.

3. Em seguida prenda-o com os parafusos, 
apertando com a chave tipo Philips.   

4. Antes de fi xar o outro lado, encaixe uma das 
extremidades do vidro na aba do suporte já 
fi xado.

5. Encaixe o suporte do defl etor 1 na outra extremidade do vidro. 

6. Posicione o suporte do defl etor de vidro 1 na 
posição correta de acordo com a furação e fi xe 
com os parafusos.

 Após a instalação, sempre que for necessário 
retirar o fi ltro de gordura, o defl etor deve ser 
aberto para permitir a remoção. 
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Instalação na parede da cozinha
• Abra os fi ltros metálicos conforme a 

fi gura 1, acionando a trava “A”.

Modelos BAA60EB / BAA80EB 
(operação em modo depurador)

Estes produtos podem ser instalados de duas maneiras diferentes:
a) Instalação na parede da cozinha utilizando parafusos e buchas de fi xação.
b) Instalação no móvel.

• Para a primeira instalação, e posteriores 
l impezas, é aconselhado retirar 
inteiramente o filtro de gordura do 
depurador. Para isso basta desencaixar 
a parte traseira do filtro, um lado 
de cada vez. Assim ela se soltará 
completamente. Para recolocá-la, 
o procedimento é inverso: encaixe 
primeiro o lado com a abertura menor 
e em seguida o outro lado. Deslize para 
trás e encaixe a parte frontal.

Figura 3

A
B

Figura 1

Figura 2

• Posicione o depurador na parede e 
marque com um lápis os locais para a 
furação de fi xação do produto.

• Remova o depurador.
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Instalação na parede da cozinha.
• Instale o suporte da chaminé, fazendo 

com que os parafusos estejam 15 mm 
abaixo do teto.

• Destaque a peça circular na parte 
superior do depurador e posicione o 
direcionador de ar. (Caso o produto 
vá ser usado no modo fi ltrante, e a 
chaminé seja de uso apenas estético, 
não é necessário retirar a tampa).

• Faça os quatro furos com uma broca, 
coloque as buchas e os dois parafusos 
superiores. Deixe em torno de 1 cm 
entre a parede e a cabeça do parafuso.

• Encaixe o depurador na parede, de modo 
que os parafusos entrem nos buracos 
“C”, na parte de trás do depurador.

• Coloque os dois parafusos inferiores.

• Aperte os parafusos, e em seguida 
reinstale o fi ltro de gordura.

• Conecte o plugue “D” na tomada “E”.

Instalação no móvel
• Remova os fi ltros metálicos conforme a 

fi gura 1, acionando a trava “A”.

• Posicione o depurador no móvel (Fig. 
5). É importante que nada obstrua as 
aberturas de ventilação.

• Fixe o depurador no móvel com os 
parafusos de madeira (incluídos) (Fig. 5).

• Reinstale o fi ltro de gordura.

• Conecte o plugue “D” na tomada “E”.

Modelos Inox BAT60AR / BAT80AR

Figura 4

Figura 5
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• Remova os fi ltros metálicos conforme a 
fi gura acionando a trava “A”

A
B

• Posicione o depurador na parede e 
marcar com um lapis os locais para a 
furação de fi xação do produto.

• Remova o depurador.

• Faça os quatro furos com uma broca, 
coloque as buchas e os dois parafusos 
superiores. Deixe em torno de 1 cm 
entre a parede e a cabeça do parafuso.

• Encaixe o depurador na parede, de modo 
que os parafusos entrem nos buracos 
“C”, na parte de trás do depurador.

• Coloque os dois parafusos inferiores.
• Aperte os parafusos, e em seguida 

reinstale o fi ltro de gordura.

• Encaixe a chaminé superior por dentro 
da chaminé inferior, de maneira que elas 
deslizem entre si.

• Com as chaminés juntas, fi xe a chaminé 
superior no suporte com os parafusos 
nos furos laterais já existentes

• Deslize a chaminé inferior até que fi que 
apoiada sobre o depurador.

• Conecte o plugue “D” na tomada “E”.
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4.2 Descrição das teclas

4. Usando seu Depurador .....................

Tecla Liga/Desliga 
Lâmpada

4.1 Painel de controle

Tecla Liga/Desliga 
Depurador e aciona 
Velocidade Mínima

Tecla 
Velocidade 

Média

Tecla 
Velocidade 

Máxima

Tecla Liga/Desliga Lâmpada
Esta função pode ser acionada mesmo com os controles do Depurador 
desligados. Pressione a tecla para ligar ou desligar as luzes.

Tecla Liga/Desliga + Velocidade Mínima
Esta tecla liga/desliga seu Depurador. Quando acionada para ligar, 
direciona seu produto para a velocidade mínima. Esta posição permite 
um fl uxo de ar contínuo e silencioso e é ideal para um  nível de uso 
com pouco vapor durante o cozimento dos alimentos.

Tecla Velocidade Média
Indicada para a maior parte das condições de utilização, apresentando 
a melhor relação entre qualidade de ar fi ltrado e produção de ruído.

Tecla Velocidade Máxima
Indicada para tratar a máxima quantidade de vapores produzidos 
durante o cozimento.
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5. Limpeza e manutenção .....................

 ADVERTÊNCIA: 
Risco de Choque Elétrico

• Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de 
efetuar qualquer manutenção no produto.

• Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio 

ou choque elétrico.

5.1 Informações importantes sobre seu produto 
(modelos BAA60EBANA, BAA60EBBNA, 
BAT60ARANA, BAT60ARBNA, BAA80EBANA, 
BAA80EBBNA, BAT80ARANA e BAT80ARBNA)

Limpeza geral

1. O produto deve ser limpo regularmente tanto interna como externamente. O 
acúmulo de gordura no fi ltro diminui o rendimento do Depurador.

2. Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de limpar ou realizar 
qualquer manutenção no produto.

3. Não utilize panos ou esponjas encharcadas, nem jatos d’água.
4. Não utilize cera nem produtos de limpeza com silicone ou materiais infl amáveis 

sobre o Depurador.
5. Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, objetos 

pontiagudos ou cortantes, nem álcool ou produtos de limpeza com silicone porque 
podem danifi car o produto.

6. Para limpeza de rotina utilize apenas um pano ou esponja macia, com sabão neutro, 
desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros).

7. Sempre remova o resto de detergente com pano umedecido e seque o produto 
com pano ou papel. O acúmulo de água e resíduos pode provocar o aparecimento 
de manchas e desencadear o processo de ferrugem.

8. Para evitar riscos e manchas nas áreas em aço inoxidável do Depurador, limpe o 
produto no sentido do escovamento do aço e enxugue-o imediatamente após a 
limpeza.
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Para produtos em inox

Todos os tipos de aço inox do mercado, apesar de resistentes, podem sofrer corrosão 
(ferrugem) quando atingidos por produtos de limpeza que contenham cloro, como 
alvejantes e água sanitária.
Utensílios de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos suscetíveis a 
corrosão porque são constantemente lavados e secos, ou seja, raramente acumulam 
sujeira ou resíduos de produtos de limpeza nos cantos e frestas. Porém, eletrodomésticos 
exigem cuidados especiais,  do contrário poderão apresentar sinais de corrosão.
Diferentemente dos utensílios de cozinha, muitos eletrodomésticos são fabricados com 
um tipo de Inox magnético que permite a fi xação de imãs.

Filtro de gordura (metálico)

O fi ltro metálico de gordura possui duração ilimitada. Ele deverá ser lavado, pelo menos, 
uma vez ao mês, manualmente ou sendo colocado na lava-louças (utilize um ciclo curto 
e baixa temperatura). Se for lavado na lava-louças, a superfície do fi ltro poderá fi car 
opaca. Isto não irá causar nenhuma redução no desempenho.

IMPORTANTE
• Limpe o fi ltro de gordura, pelo menos, uma vez ao mês para remover quaisquer 

resíduos de óleo ou gordura.
• Nunca utilize substâncias abrasivas.
• Utilize luvas.
• Desligue o aparelho da fonte de alimentação elétrica.

5.2 Para abrir o fi ltro de gordura (metálico)

A

B

Puxe para trás a trava “A” e em seguida 
puxe para baixo “B”. Faça isso com uma 
placa de cada vez.

A
B

Puxe para trás a trava “A”, em seguida para 
baixo a parte da frente do fi ltro “B” (a 
mesma não irá se desprender totalmente).

Modelos BAA60EB / BAA80EB Modelos Inox BAT60AR / BAT80AR
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A
B

C

IMPORTANTE
O fi ltro de carvão não deve ser lavado. Pode ser retirado para a limpeza do fi ltro 
de gordura, e em seguida recolocado em seu lugar. Ele deve ser substituído entre 
3 e 6 meses para que sua efi ciência seja mantida, e pode ser adquirido em uma 
Rede de Serviços Brastemp.

Depois que o fi ltro de gordura for lavado e seco, proceda na ordem inversa para 
montá-lo.

5.3 Substituição das lâmpadas

ATENÇÃO
• Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, 

para evitar a possibilidade de choque elétrico.
• Antes de tocar nas lâmpadas, verifi que se estas estão frias.

1. Com uma chave tipo Philips, retire o 
parafuso que prende a cobertura da 
luz. Em seguida retire a cobertura para 
poder chegar ao vão das lâmpadas.

2. Substitua a lâmpada danifi cada por:

 Modelos 220 V: lâmpada halógena 
28W - E14

 Modelos 127 V: lâmpada 40 W E14

3. Para remontar a cobertura da lâmpada, repita as operações descrita pela ordem de 
sucessão inversa indicada anteriormente.

 Recomendamos que a substituição das lâmpadas seja efetuada pelo processo 
descrito acima. É possível chegar até o vão das lâmpadas retirando os fi ltros de 
gordura, no entanto desta forma o processo de substituição se torna mais difícil e 
com possibilidades de danos ao produto.

A

B

Para liberar o fi ltro de gordura, primeiro é necessário retirar as hastes de alumínio “A” 
e o fi ltro de carvão “B”. O fi ltro de gordura pode então ser limpo.
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6. Como resolver problemas .................
Antes de chamar a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verifi cação prévia, consultando 
a tabela a seguir:

Ocorrência Procedimentos

O Depurador 
não liga

• Desarmou algum disjuntor?
 Religue o disjuntor. Se o problema continuar, chame a Rede de 

Serviços Brastemp.
• O cabo de alimentação não está conectado à tomada?
 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de 2 pinos.

Força de 
sucção 
insufi ciente

• A velocidade correta foi selecionada?
 Verifi que se a velocidade selecionada está adequada.
• Os fi ltros precisam ser limpos ou substituídos?
 Limpe ou substitua os fi ltros.
• As saídas de ar estão obstruídas?
 Verifi que se as saídas de ar estão livres.

A lâmpada 
não acende

• A lâmpada precisa ser trocada?
 Troque a lâmpada. Veja seção “Substituindo as Lâmpadas”.
• A lâmpada foi corretamente instalada?
 Verifi que se a lâmpada está corretamente instalada. Veja seção 

“Substituindo as Lâmpadas”.
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7. Características técnicas .....................
Código do Produto BAA60EBANA BAA60EBBNA BAA80EBANA BAA80EBBNA

Dimensões externas do 
produto (largura x 
profundidade x altura) (cm)

59,6x12,5x40,9 59,6x12,5x40,9 79,6x12,5x40,9 79,6x12,5x40,9

Dimensões do produto 
embalado (largura x 
profundidade x altura) (cm)

64,1x17,3x56,3 64,1x17,3x56,3 84,2x17,3x56,3 84,2x17,3x56,3

Peso sem embalagem (kg) 6,1 6,1 6,6 6,6

Peso com embalagem (kg) 7,1 7,1 7,6 7,6

Tensão de alimentação (V) 127 220 127 220

Variação de tensão 
admitida (V) 

114,3 ~ 139,7 198 ~ 242 114,3 ~ 139,7 198 ~ 242

Potência total (W) 215 178 215 178

Vazão de ar (m³/h) 261 280 261 280

Código do Produto BAT60ARANA BAT60ARBNA BAT80ARANA BAT80ARBNA

Dimensões externas do 
produto (largura x 
profundidade x altura) (cm)

59,6x12,5x40,9 59,6x12,5x40,9 79,6x12,5x40,9 79,6x12,5x40,9

Dimensões do produto 
embalado (largura x 
profundidade x altura) (cm)

64,1x20,5x60,5 64,1x20,5x60,5 84,2x20,5x60,5 84,2x20,5x60,5

Peso sem embalagem (kg) 8,3 8,3 8,8 8,8

Peso com embalagem (kg) 9,4 9,4 10,06 10,06

Tensão de alimentação (V) 127 220 127 220

Variação de tensão 
admitida (V) 

114,3 ~ 139,7 198 ~ 242 114,3 ~ 139,7 198 ~ 242

Potência total (W) 215 178 215 178

Vazão de ar (m³/h) 263 252 263 252

59,6x48,5x12,5  59,6x48,5x12,5  79,6x48,5x12,5  79,6x48,5x12,5

59,6x48,5x12,5  59,6x48,5x12,5  79,6x48,5x12,5  79,6x48,5x12,5
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8. Questões ambientais ........................
Embalagem
A Brastemp procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de 
fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens 
(calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira 
consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

Produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-
lo corretamente.

Descarte
Ao descartar este produto, no fi nal de sua vida útil, solicitamos que seja observada 
a legislação local existente e vigente em sua região para que o descarte seja feito de 
forma correta.

9. Fale com a Brastemp ........................
Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de 
Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número 
de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, 
que está localizada na parte interna, próxima aos fi ltros metálicos com o logotipo da 
Brastemp. Entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp através dos 
números de telefone abaixo ou acesse o nosso site.

Ligue para: • Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
 • Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br

 REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP
 • Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
 • Peças originais
 • Atendimento em horário comercial
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9. Termo de Garantia ............................
O seu produto 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 meses - garantia legal;
• 9 últimos meses - garantia especial, 

concedida pela a Whirlpool S.A. – 
Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição 
de peças e mão-de-obra no reparo de 
defeitos devidamente constatados, 
pelo fabricante ou Rede de Serviços 
Brastemp, como sendo de fabricação. 
Durante o período de vigência da 
garantia, o produto terá os serviços da 
Rede de Serviços Brastemp. 
Apenas a Rede de Serviços Brastemp, 
a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão responsáveis pela constatação de 
defeitos e execução de reparos dentro 
do prazo de garantia. Neste caso, se 
defeitos constatados durante o prazo 
de garantia forem de fabricação, o 
fabricante se obriga a trocar as peças e/
ou assistir gratuitamente o seu produto 
a partir da data da chamada.
As garantias legal e/ou especial 
fi cam automaticamente invalida-
das se:
• O uso não for exclusivamente do-

méstico;
• Na instalação do produto, não forem 

observadas as especificações e 
recomendações do Manual do Con-
sumidor quanto às condições para 

instalação do produto, tais como, ni-
velamento do produto, adequação do 
local para instalação, tensão elétrica 
compatível com o produto, etc;

• Na instalação, as condições elétricas 
e/ou de gás não forem compatíveis 
com a ideal recomendada no Manual 
do Consumidor;

• Na utilização do produto não forem 
observadas as instruções de uso 
e recomendações do Manual do 
Consumidor;

• Ocorrer mau uso, má conservação, 
uso inadequado, descuido com o 
produto, ou ainda, sofrido altera-
ções ou modifi cações estéticas e/
ou funcionais, bem como, tiver sido 
realizado conserto por pessoas ou 
entidades não credenciadas pela 
Rede de  Serviços Brastemp;

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

As garantias legal e/ou especial 
não cobrem:
• Despesas com a instalação do 

produto realizada pela Rede de 
Serviços Brastemp ou por pessoas 
ou empresas não credenciadas pela 
Whirlpool S.A., salvo os produtos 
com instalação gratuita informada 
no manual;

• Despesas decorrentes e consequen-
tes de instalação de peças e acessó-
rios que não pertençam ao produto, 
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mesmo aqueles comercializados pela 
Whirlpool S.A. - Unidade de Eletro-
domésticos, salvo os especifi cados 
para cada modelo;

• Despesas com mão-de-obra, ma-
teriais, peças e adaptações neces-
sárias à preparação do local para 
instalação do produto, ou seja: rede 
elétrica, de gás, alvenaria, aterra-
mento e etc.;

• Serviços e/ou despesas de manu-
tenção e/ou limpeza do produto;

• Falhas no funcionamento do pro-
duto decorrentes de insufi ciência, 
interrupções, problemas ou falta 
no fornecimento de energia elétrica 
ou gás na residência, tais como: 
oscilações de energia elétrica su-
periores ao estabelecido no manual 
do consumidor e etc.;

• Falhas no funcionamento normal 
do produto decorrentes da falta de 
limpeza e excesso de resíduos, bem 
como decorrentes da ação de ani-
mais (insetos, roedores ou animais 
domésticos), ou ainda, decorrentes 
da existência de objetos em seu inte-
rior, estranhos ao seu funcionamento 
e fi nalidade de utilização;

• Transporte do produto até o local 
defi nitivo da instalação;

• Produtos ou peças que tenham 
sido danifi cados em consequência 
de remoção, manuseio, quedas ou 
atos pelo próprio consumidor ou 
por terceiros, bem como efeitos 
decorrentes de fato da natureza, tais 
como relâmpago, chuva inundação, 
etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABI-
LIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS 
PRESTADOS POR TERCEIROS. Re-
comendamos que no ato da entrega, 
confi ra seu produto na presença do 
transportador. Verifi que a qualidade da 
entrega, a quantidade, se o produto está 
de acordo com a compra e a descrição 
da Nota Fiscal que o acompanha. Caso 
exista qualquer problema, recuse o 
produto, registre o motivo no verso da 
Nota Fiscal e entre em contato com o 
responsável pelo serviço de entrega. 
• Defeitos estéticos (produtos risca-

dos ou amassados) ou com falta 
de peças internas ou externas de 
produtos vendidos no estado, saldo 
ou produtos de mostruário. Esses 
produtos têm garantia de 12 meses 
apenas para defeitos funcionais 
não discriminados na nota fi scal de 
compra do produto.

• Problemas de oxidação/ferrugem 
causados pelos seguintes fatores:
- Instalação em ambientes de alta 

concentração salina tais como 
regiões litorâneas;

- Instalações em ambientes onde 
o produto esteja exposto a outros 
produtos químicos ácidos ou 
alcalinos que possam agredir a 
pintura do mesmo;

- Utilização de produtos químicos 
inadequados para limpeza.

• Despesas por processos 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;
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• Chamados relacionados a orientação 
de uso de eletrodomésticos, cuja ex-
plicação esteja presente no Manual 
de Instruções ou em Etiquetas Orien-
tativas que  acompanham o produto, 
serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
• Deslocamentos para atendimentos de 

produtos instalados fora do município 
sede da Rede de Serviços Brastemp, 
o qual poderá cobrar taxa de locomo-
ção do técnico, previamente aprovada 
pelo consumidor, conforme tabela 
de quilometragem informada pela 
Whirlpool S.A. – Unidade de Eletro-
domésticos através do Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC);

• Todo e qualquer vício de fabricação 
aparente e de fácil constatação;

• Peças sujeitas ao desgaste natural, 
descartáveis ou consumíveis, peças 
móveis ou removíveis em uso nor-
mal, tais como botões de comando, 
puxadores, bem como, a mão-de-
obra utilizada na aplicação das peças 
e as conseqüências advindas dessas 
ocorrências.

Considerações gerais:
A Whirlpool S.A. - Unidade de 
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 Whirlpool S.A. - Unidade de 
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 tranqüilidade, 
mantenha o Manual do Consumidor 
com este Termo de Garantia e Nota 
Fiscal de compra do produto em local 
seguro e de fácil acesso.
ATENÇÃO: para usufruir da garantia, 
preserve e mantenha em sua posse, a 
Nota Fiscal de Compra do produto e o 
Termo de Garantia. Esses documentos 
precisam ser apresentados ao 
profissional autorizado quando 
acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor:
Rua Olympia Semeraro, nº675
Jardim Santa Emilia – São Paulo/SP
CEP 04183-901 – Caixa postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas,
Ligue: (11) 3003-0099
Demais localidades, ligue:
0800 970 0999



27



W
10

66
76

39
 -

 r
ev

. 
B 

- 
06

/1
5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E00200027004D00C90044004900410020005200450053004F004C005500C700C3004F0027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027004200410049005800410027005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [1700.787 1133.858]
>> setpagedevice


