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Agradecimentos!  
 

Caro Cliente Mondo Bello,  

 

Muito obrigado por adquirir mais um produto Mondo Bello. Nosso objetivo é fazer o Mundo melhor.  

 

É com grande alegria que apresentamos o nosso equipamento Esterilizador de Ar eSteriliX .  

 

Por que desenvolvemos o eSteriliX? 

 

- Com o surgimento do Corona vírus, causador da CoViD-19, passamos a notar situações onde, mesmo sem querer, acabamos ficando 

perto de pessoas que podem estar carregando o vírus sem saber, como elevadores, restaurantes, consultórios médicos e 

odontológicos, salas de espera, salas de aula ou e outros ambientes onde estaremos próximos a outras pessoas e sujeitos a exposição 

involuntária a diversos microrganismos patogênicos.  

 

- O Corona vírus, como diversos outros vírus, apesar do tamanho diminuto, nunca está sozinho solto no ar. Ele sempre está aderido ou 

imerso em outras partículas, quer de líquidos (micro gotículas) ou sólidos (poeiras e outras) em suspensão no ar.  

 

- O Esterilizador de Ar eSteriliX é projetado e construído para criar um fluxo de ar que captura essas partículas em suspensão para 

dentro do equipamento, onde são retidas por um filtro muito fino, como o utilizado em ambientes cirúrgicos e laboratórios.  

  

Na eventualidade de alguma partícula passar pelo filtro, estará dentro de uma câmara onde receberá irradiação de luz Ultravioleta 

(UVc) em um “banho de sol” fatal para todos os microrganismos conhecidos.   

 

Depois disso, o ar sai pela parte superior limpo, livre de partículas e microrganismos.  

 

Esse fluxo contínuo de ar é que cria a corrente que captura as partículas e micro gotículas, levando-as para o interior do equipamento, 

em ciclos de limpeza do ar. Em ambientes de até 25 m² todo o ar da sala passa pelo aparelho cerca de 5 a 10 vezes a cada hora.  

Em elevadores com capacidade para 10 pessoas, todo o ar é recirculado em menos de um minuto. 

  

Uma pequena quantidade de Ozônio é também gerada no processo. O ozônio é um poderoso gás esterilizador, mesmo em pequenas 

quantidades. Toda vez que o equipamento é desligado, o ozônio residual da câmara de UV se difunde pelo filtro, fazendo sua 

esterilização, garantindo a segurança do equipamento quanto à proliferação de microrganismos (vírus, bactérias e fungos) no seu 

interior.  

 

Por isso, acreditamos que cada produto Mondo Bello, especialmente cada equipamento Esterilizador de Ar eSteriliX, faz do seu 

ambiente um pedacinho do Mundo Melhor. 
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Precauções de Segurança: 
Para evitar lesões, ferimentos a outras pessoas ou danos à propriedade, leia esta seção com cuidado antes de usar este produto e observe todas as 

precauções de segurança a seguir. 

Mau funcionamento devido a falhas em seguir as instruções pode causar prejuízo ou dano, cuja gravidade é classificada como segue: 

 

! ADVERTÊNCIA ! CUIDADO 
Esta marca alerta sobre risco de morte ou ferimentos graves. Esta marca avisa ferimentos ou danos à propriedade. 

 Esta marca indica uma ação que é PROIBIDA. Esta marca informa uma ação que é OBRIGATÓRIA. 

 

! ADVERTÊNCIA 

 

• Esta unidade não contém peças que podem ser consertadas pelo 
usuário, exceto os filtros. Consulte sempre o serviço técnico 
autorizado para reparação, instalação e relocação deste produto. 
Instalação ou manipulação inadequada poderá causar vazamento de 
radiação UV, choque elétrico ou fogo. 

• No caso de mau funcionamento, como cheiro de plástico queimado, 
interrompa imediatamente o funcionamento do equipamento e 
desligue todas as fontes de alimentação, desligando o disjuntor 
elétrico ou desconectando o cabo de energia. Em seguida, consulte 
serviço técnico autorizado. 

• Tome cuidado para não danificar o cabo de alimentação de energia. Se 
o cordão de alimentação for danificado, deverá ser substituído pelo 
serviço de assistência técnica autorizado, para de evitar riscos. 

 
 

 

• Equipamento frágil, contendo lâmpadas. Não derrube, não bata no 
equipamento, nem submeta o equipamento a choques mecânicos . 

• Não instale a unidade em área sujeitas a incidência de névoa de 
óleo, como uma fábrica ou uma cozinha. 

• Não usar gases inflamáveis perto da unidade. 
• Não coloque os dedos ou quaisquer outros objetos na grade de 

entrada e/ou de saída de ar. 
• Não operar com as mãos molhadas. 
• Não perfure os filtros instalados no equipamento junto às grades 

de entrada de ar.  
• Não introduza ferramentas ou objetos cortantes ou perfurantes 

pelas grades de entradas (ou saída), pois os filtros são parte da 
proteção do equipamento contra fuga de radiação UV, que pode 
ser prejudicial à saúde em caso de exposição à pele ou olhos.  

 

 

! CUIDADO 

 

• Fornecer ventilação ocasional durante o uso, renovando 
periodicamente o ar do ambiente.  

• Sempre operar a unidade com filtros de ar instalados. 
• Desconecte o cabo de alimentação de energia quando não estiver 

usando a unidade por um período prolongado. 
• Depois de um longo período de uso, assegure-se que o suporte 

instalado esteja em boa condição para evitar que a unidade caia no 
chão. 

• A direção e intensidade do fluxo de ar do ambiente devem ser 
consideradas com cautela quando utilizar este produto em um quarto 
com bebês, crianças, idosos ou doentes. 

• Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (incluindo crianças), ou a falta 
de experiência e conhecimento, a não ser que eles tenham recebido 
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa 
responsável por sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para 
evitar que brinquem com o equipamento. 

 

• Não instale dentro de armários ou pequenos ambientes 
herméticos. 

• Não direcionar o fluxo de ar para lareiras, ou aparelhos de 
aquecimento. 

• Não bloquear ou cobrir a grade de entrada e/ou de saída. 
• Não aplicar forte pressão nas faces do equipamento ou sobre as 

grades de entrada e ou saída de ar. 
• Não subir, colocar objetos sobre, ou pendurar objetos na unidade. 
• Não colocar vaso ou recipiente de água sobre a unidade. 
• Não colocar quaisquer outros produtos elétricos ou de uso 

doméstico sobre a unidade. 
• Não exponha a unidade diretamente à água. 

• Não utilize este produto para preservação de alimentos, plantas, 
animais, equipamentos de precisão, obras de arte ou de outros 
objetos. Isso pode causar deterioração na qualidade dos itens. 

• Não puxe o cabo de alimentação de energia para desligar a 
tomada. Para desligar da parede, puxe a tomada pelo plugue. 

• Não toque as aletas de dos filtros para evitar acidentes pessoais 
quando instalar ou efetuar manutenção da unidade. 

 

 

Visão Geral da Unidade: 
 

O equipamento eSteriliX da Mondo Bello vem embalado em caixa contendo: 

 

01 equipamento Esterilizador de Ar eSteriliX; 

02 parafusos para suporte com buchas ( 6mm)  para fixação em parede; 

01 Exemplar do Manual de Referência Rápida impresso. 
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Figura 1 – Conheça seu eSteriliX. 

 

Instruções para Instalação: 
 

Ao abrir a embalagem, confira que todo o conteúdo da embalagem está correto, conforme a lista acima. 

O equipamento vem protegido com filme plástico para evitar riscos no corpo da unidade.  

 Antes de iniciar a operação, certifique-se que o filme plástico foi totalmente removido e que as entradas e saídas 

de ar estão livres e desobstruídas.  

 

Posicionamento do Equipamento: 

O funcionamento do eSteriliX é mais eficiente quando instalado com a parte superior (Saída de Ar) a uma altura 
aproximada de 1,90 m do chão, de forma que a saída do ar fique logo acima da altura da cabeça de um adulto em pé. 

 

Dessa forma, o equipamento cria uma corrente de convecção que suga o ar antes que eventuais partículas, micro 
gotículas ou perdigotos se depositem no chão, sendo capturados pelo fluxo de ar para o filtro de alta capacidade de 
retenção (HEPA) dentro do equipamento, onde são exterminados eventuais microrganismos patogênicos dentro da 
câmara de desinfecção pela irradiação com luz Ultravioleta (UVc), antes do ar ser forçado para fora do equipamento.  

 

Recomendamos que cada equipamento seja instalado em ambientes cobrindo uma área de até 50 m² para cada unidade 
funcionando em velocidade máxima.  

Figura 2.a – Posicionamento do seu eSteriliX em um ambiente de 50m². Verifique a localização de tomadas de energia e o 
posicionamento do equipamento em relação a portas e janelas – para que o equipamento não fique obstruído ou voltado 
diretamente para uma abertura. 
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 O equipamento apresenta os melhores resultados em ambientes fechados. Portas e janelas permanentemente 

abertas interferem na efetividade da limpeza do ar, introduzindo partículas em suspensão.  

Ambientes maiores ou com grande fluxo de pessoas podem receber mais de uma unidade funcionando juntas, sendo 
distribuídas de forma a cobrir a área aproximada de 25m² cada. 

 

Figura 2.b – Posicionamento dos seus equipamentos eSteriliX em um ambiente de área maior que 50m² ou com grande 
número de pessoas. Verifique a localização de tomadas e o posicionamento dos equipamentos distribuídos de forma que 
cada um atenda uma área de aproximadamente 25m². Observe o posicionamento em relação a portas e janelas – para 
que o equipamento não fique obstruído ou voltado diretamente para uma abertura. 

 

 

Para ambientes maiores, deve-se procurar manter a proporção de área e a distribuição do posicionamento para uma 
maior efetividade do equipamento.  

IMPORTANTE: Em locais com grande número de pessoas (salas de aula, restaurantes, etc.), são muitas as fontes 
potenciais de contaminação. Por isso, para esses casos, sugerimos a utilização de um equipamento para cada 25 m². 

Escolha sempre uma posição próxima à tomada de energia elétrica que deseja utilizar e distribua os equipamentos de 
forma a atender toda a área do ambiente. 

Figura 3 -  Altura de fixação 
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A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.  

 

Se o equipamento for fixado a uma altura de aproximadamente 1,90 m do solo o equipamento estará posicionado para 
funcionamento adequado.   

 

 Em paredes com acabamento irregular, texturizado, de alvenaria, madeira, dry-wall, divisórias de chapas, 
MDF ou revestimentos cerâmicos, pode-se utilizar os parafusos e buchas fornecidos.  

 

1. Marque a parede com o gabarito para furação que consta na última página deste Manual. 

2. Certifique-se que a marcação esteja alinhada na horizontal, para que o equipamento fique alinhado na vertical. 

3. Fixe os parafusos nas buchas ( 6 mm) que vêm com os itens fornecidos na embalagem deixando pelo menos 2 cm 
para fora da parede.  

 

 

 

 

 

 

4. Uma vez fixados os parafusos na parede, encaixe-os nos orifícios na capa traseira no equipamento, cuidando para 
que o encaixe esteja firme. 

 

 Certifique-se que o equipamento é apropriado para a tensão da rede de energia (127V ou 220V)! 

 Ligue o equipamento na tomada de energia SOMENTE APÓS A FIXAÇÃO firme na parede.  

 

Para instalação em elevadores, sugerimos que o equipamento seja posicionado na parede lateral à porta, junto ao canto 
posterior, no fundo do elevador.  

 

 Para uso em elevadores, é necessária a instalação prévia de um ponto de tomada de eletricidade, 
realizada pela sua empresa de manutenção de elevadores.  

 

Figura 4 - Posição recomendada para instalação em elevadores 

 O equipamento deve ser, preferencialmente, instalado em uma das paredes laterais do 

meio para o fundo do elevador  
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Operação: 
 

Assim que o cabo de energia do equipamento for ligado a uma tomada, o primeiro LED indicativo do ventilador acenderá 
indicando que o equipamento está pronto para funcionar.  

1. Acionando uma vez o Botão de Liga/Desliga, inicia-se o ciclo de remoção e purificação do ar do ambiente 
(ventilador na velocidade baixa e lâmpada UV). O equipamento passa a funcionar a partir do sensor de 
movimento e será automaticamente acionado sempre que o sensor detectar movimento no ambiente.  

O equipamento continuará ligado, com o ventilador aspirando o ar pela Entrada de Ar e expelindo-o pela Saída 
de Ar, fazendo a purificação do ar do ambiente, enquanto o sensor de movimento estiver detectando presença 
no ambiente. 

Assim que o sensor ficar inativo por cerca de 1 (um) minuto, o equipamento interromperá o funcionamento e 
ficará em estado de espera (stand-by) até que o sensor capte novamente movimento no ambiente.  

2. Apertando novamente o Botão de Liga/Desliga, a luz indicativa de Funcionamento Contínuo (ON) acenderá. 
Nessa situação, o equipamento permanecerá ligado até que se pressione novamente o Botão de Liga/Desliga. 
Nesse caso, a luz indicativa de Funcionamento Contínuo (ON) se acenderá, apagando-se a luz indicativa do 
sensor. 

3. As luzes do painel sinalizam o funcionamento do ventilador (FILTRANDO) e de esterilização (ESTERILIZANDO). 

 

O equipamento é silencioso, mantendo um nível de ruído abaixo dos 50 dB quando medidos a um metro e meio de 
distância no funcionamento em baixa velocidade.  

 

4. Botão Seletor de Velocidade dispõe de três estados. Ao ligar o equipamento, o ventilador iniciará o 
funcionamento na velocidade baixa (equivale a um fluxo de cerca de 380 m³/hora). Nesta situação, somente um 
LED indicativo da ventilação se acenderá. 

5. Apertando o Botão Seletor de Velocidade uma vez, motor do ventilador aumentará sua velocidade para média e 
o fluxo de ar correspondente a aproximadamente 490 m³/hora. Nesta situação, acendem-se dois LEDs 
indicativos da ventilação. 

6. Apertando novamente o Botão Seletor de Velocidade, motor do ventilador aumentará sua velocidade para alta e 
o fluxo de ar correspondente a aproximadamente 600 m³/hora. Nesta situação, acendem-se os três LEDs 
indicativos da ventilação. 

7. Apertando ainda mais uma vez Botão Seletor de Velocidade, o motor retorna para a velocidade baixa e somente 
um LED indicativo da ventilação permanecerá aceso. 

 

Ao acionar o Botão Seletor de Velocidade, além da indicação visual no painel pelos LEDs de ventilação, o usuário poderá 
verificar a mudança do funcionamento do equipamento pela diferença no nível de ruído, na velocidade do ar e do fluxo 
na Saída de Ar. 

 

Sensor de Presença (Economia de Energia): 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Quando o equipamento estiver ligado, o sensor de 

presença na Entrada de Ar proporciona economia de energia, 

colocando em modo de espera se não houver movimento no 

ambiente. 

 

 

 

 

Sensor de 

Presença 

Frontal 
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Enquanto o Botão de Liga/Desliga estiver ligado, o equipamento será automaticamente acionado sempre que o sensor 
detectar movimento no ambiente (a luz indicativa do sensor no painel lateral permanece acesa).  

O equipamento continuará ligado, com o ventilador aspirando o ar pela Entrada de Ar e expelindo pela Saída de Ar, 
fazendo a purificação do ar do ambiente, enquanto o sensor estiver detectando algum movimento ou presença no 
ambiente.  

Dessa forma, o volume total de ar do ambiente será capturado pelo equipamento de 3 até 6 vezes por hora (salas com 
área até 50 m²) ou tão rápido quanto a cada 30 segundos (elevador para 6 pessoas).  

Quando não houver movimento no ambiente, o funcionamento continuará por cerca de um minuto e cessará 
automaticamente, economizando energia enquanto o ambiente permanecer vazio.  

 

Informações Gerais e Cuidados de Limpeza: 
 

Dados do Equipamento: 

Dimensões do produto:  60 cm x 24 cm x 17 cm 

Tamanho da embalagem:  [62 cm] x [27 cm] x [20 cm] 

Peso do equipamento:   4,5 kg  

Peso total com embalagem:  5,0 kg 

Velocidade Baixa Média Alta 

Potência (W) 380 380 380 

Consumo de energia (kW.h) 0,38  0,38 0,38 

Vazão nominal (m³/hora) [380] [490] [600] 

 

Tensão de alimentação:  de 127 V ou 240 V  

Área de cobertura:   Até 25 m²  

Capacidade de Filtragem: HEPA-14* (Retém Partículas de diâmetro superior a 0,15m) 

*Atende Normativa Europeia EM-1822/2011  

Objetivo do equipamento:  Reduzir o volume de partículas sólidas e névoas de líquidos e microrganismos em suspensão 
no ar, diminuindo a probabilidade de contaminação por vetor aéreo. Remove vírus, 
bactérias e fungos do ar em ambientes fechados, promovendo a limpeza do ar na presença 
de pessoas em ambientes com proximidade involuntária.   

 

Dados de Garantia e Manutenção: 

O equipamento tem garantia de contra defeitos de fabricação de um ano a contar da data de fabricação (identificada no 
equipamento). 

 Não derrube! Não bata! Não Sacuda! 

 Não cubra a entrada ou saída de ar! 
 

 A garantia do fabricante não cobre o mau uso ou o manuseio descuidado, batidas ou quedas. 

 O equipamento é frágil e a lâmpada pode sofrer avarias com manuseio descuidado, choques 

mecânicos, batidas ou quedas. Manuseie com cuidado! 

Os filtros tem uma vida útil de 3.000 horas de funcionamento contínuo com eficiência.  

Se considerarmos um uso médio de 8 horas por dia, o equipamento poderia funcionar sem trocas por cerca de 1 ano ou 
mais. Para uso contínuo, cerca de três meses.   

Contudo, como não temos possibilidade de monitorar o tempo de funcionamento de cada unidade individualmente, 
sugerimos a troca trimestral dos filtros, de forma a garantir a sua eficiência dentro dos padrões de segurança de projeto.  

Da mesma forma, as lâmpadas tem uma vida útil estimada em 9.000 horas sem perda de eficiência.  

Mas diferente do filtro, as lâmpadas só necessitam troca caso venham a falhar.  
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 A troca de lâmpadas e filtros deve ser feita somente por pessoal treinado pela assistência 
técnica Mondo Bello.  

 

Mantidas essas condições, em ambiente fechado, o equipamento tem um desempenho de captura e eliminação de 
microrganismos medido através do método de crescimento de colônias de bactérias heterotróficas em meio de cultura 
no ar coletado junto da Saída de Ar após 15 minutos de funcionamento contínuo com eficiência de [redução para menos 
de 10 Unidades Formadoras de Colônias]. 

Além disso, o funcionamento é eficaz na captura de fumaças como cigarro, eliminação de cheiros e redução do mofo de 
ambientes fechados;  

 

Limpeza da superfície externa do aparelho: pode ser feita com pano umedecido com água e sabão neutro, ou mesmo 
com pano umedecido com álcool 70° GL.  

 Não utilizar solventes orgânicos fortes inflamáveis (thinner, aguarrás, 
acetona e outros) ou álcool borrifado! Risco de fogo! 

 Não utilizar abrasivos (palha de aço ou esponjas abrasivas)!  

 Não raspar com objetos metálicos! 

 Não utilizar esponjas ou panos encharcados de água ou [álcool] para que não escorram líquidos 
para o interior do equipamento! Risco de curto circuito elétrico, se molhado!  

 

Resolução de Problemas: 
  

Na eventualidade de algum mau funcionamento ou falha do equipamento, o usuário será avisado pelas luzes de 
sinalização.  

São esses os casos previstos: 

 

1- FALHA DO MOTOR 

 Em caso de FALHA NO MOTOR, todo o funcionamento é comprometido e o uso do 
equipamento deve ser imediatamente interrompido.  

 Há risco de sobreaquecimento das lâmpadas ou do motor e, remotamente, de fogo. Por isso, 
os dispositivos de proteção do equipamento serão automaticamente acionados, para proteção do 
usuário e do aparelho.  

TODOS os controles serão automaticamente desligados e o equipamento ficará em estado de stand-by, com a 
desconexão interna da tensão no circuito funcional principal.  

Nesse estado os controles dos botões NÃO FUNCIONARÃO e o equipamento deverá permanecer sem acionamento, com 
circuito de alimentação dos circuitos principais ABERTO.  

 O usuário deverá imediatamente tirar o cabo de alimentação da tomada e buscar sua 
assistência técnica o quanto antes. 

 

2- FALHA DAS LÂMPADAS  

Essa situação é menos crítica, o risco é menor e, estando o motor ainda em funcionamento, o usuário poderá ter mais 
tempo para buscar assistência especializada – mesmo operando com condição de contingência ainda terá o produto 
funcionando parcialmente, fazendo a filtragem do ar do ambiente. 

Nesse caso o produto poderá continuar funcionando, contudo, o LED que está ao lado da palavra “ESTERILIZANDO” 
mudará de cor para amarelo.  

Os controles dos botões ainda funcionarão normalmente para acionamento do sensor, funcionamento contínuo e 
seleção de velocidades. 
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 O usuário deverá PROCURAR sua assistência técnica ASSIM QUE POSSÍVEL, para a troca de 
lâmpada(s) em questão. 

 

3- FILTROS  

 O aparelho não deve funcionar sem os filtros, pois a ausência dos filtros compromete o 
desempenho da função do equipamento.  
Nesse caso o produto poderá continuar funcionando, contudo sem desempenhar sua função satisfatoriamente. Neste 
caso, o LED que está ao lado da palavra “FILTRANDO” mudará de cor para amarelo.  

Os controles dos botões ainda funcionarão normalmente para acionamento do sensor, funcionamento contínuo e 
seleção de velocidades. 

 O usuário deverá PROCURAR sua assistência técnica ASSIM QUE POSSÍVEL, para a troca dos 
filtros em questão. 

 

4- VIOLAÇÃO DE CARENAGEM DO EQUIPAMENTO 

! ADVERTÊNCIA 
 O equipamento nunca deverá ser acionado sem a tampa frontal ou sem a tampa 
traseira!  

 Há severos riscos de queimaduras e lesões de pele, lesão nos olhos, inclusive de 
lesões que podem levar a câncer de pele, se houver exposição direta e prolongada à 
irradiação ultravioleta. 

Existem lâmpadas internas que podem causar lesões graves aos olhos e queimaduras na pele – entre outros riscos – 
qualquer violação de CARENAGEM IMPEDE O USO DO PRODUTO, levando o mesmo a uma interrupção de circuitos 
similar à falha de motor. 

 A tentativa de acionamento do equipamento com a carenagem frontal removida, ou a 
abertura durante o uso, ocasiona total perda de garantia do equipamento.  

TODOS os controles serão automaticamente desligados e o equipamento ficará em estado de stand-by, com a 
desconexão interna da ALIMENTAÇÃO no circuito funcional principal. 

A unidade inteira se apagará como se desligada da fonte de tensão alternada (“fora da tomada”). 

 O usuário deverá imediatamente tirar o cabo de alimentação da tomada e buscar de sua 
assistência técnica o quanto antes. 

 

Certificado de Garantia do Fabricante: 

A Mondo Bello solicita a leitura deste Manual de Instruções ANTES de instalar e utilizar o equipamento.  

A Mondo Bello garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período de 1 (um) ano a contar 

da data de entrega constante na nota fiscal do consumidor.  

A Mondo Bello prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos cobertos pela Garantia, quanto os 

remunerados não cobertos pela Garantia somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados de 

Assistência Técnica.  

Em locais onde não há Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado por conta e risco do 

consumidor.  

A relação dos Postos Autorizados de prestação de Serviços de Assistência Técnica pode ser vista no site 

www.mondobello.com.br/esterilix.  

Caso o consumidor venha a transferir a propriedade do produto, a garantia ficara automaticamente tranferida, 

respeitando-se o prazo original da primeira aquisição.  

http://www.mondobello.com.br/esterilix
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Produtos que exigem instalação por agente autorizado somente serão cobertos por garantia caso a instalação 

seja realizada e certificada por Agente Autorizado ou Posto Autorizado de prestação de Serviços de Assistência 

Técnica.  

A Garantia cessará caso:  

1. O produto sofra avarias por uso inadequado, negligência do consumidor, ou atos previstos no Manual 

de Instruções; 

2. O produto seja aberto, examinado, adulterado ou consertado fora da rede de Assistência Técnica 

Autorizada; 

3. Ocorra utilização de peças ou componentes não originais ou não certificados pelo fabricante; 

4. Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchetes, raios, maresia, etc.) 

5. Não sejam seguidas as recomendações de limpeza e conservação conforme o Manual de Instruções;  

6. Ausência ou adulteração da identificação do número de série. 

Mondo Bello Tecnologia e Inovação Ltda.  
Avenida das Araucárias, 7000 – Chapada 

CEP 83707.752 – Araucária – Paraná  
Tel.: (41) 3619-1010 

Inscrição Estadual: 90851520-06 
CNPJ: 32.977.570/0001-22 

INDÚSTRIA BRASILEIRA  

Produto projetado e fabricado no BRASIL! 
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Esterilizador de Ar 

 
 

Tensão de Operação: 127V/220V  

Potência: 380 W 

 

Fabricado por: 

Mondo Bello Tecnologia e Inovação Ltda. 

Avenida das Araucárias, 7000  

83707-752, Araucária – PR 

Inscrição Estadual: 90851520-06 

CNPJ: 32.977.570/0001-22 

www.mondobello.com.br 

 
FRÁGIL! 

CUIDADO! 

NÃO DEIXE MOLHAR! 

NÃO DERRUBE! 
EMBALAGEM RECICLÁVEL! 

 

Industria Brasileira – Made in Brazil – Hecho en Brasil 

 

 

Gabarito de furação para paredes.  
(impressão simples folha A4 – a configuração de impressão pode variar – sempre confira a medida antes de utilizar o 

gabarito) 
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GABARITO PARA FURAÇÃO  
(impressão dupla em folha A4 – a configuração de impressão pode variar – 

sempre confira a medida antes de utilizar o gabarito) 
 Fixe o gabarito com fita adesiva ou fita crepe 

na parede onde deseja instalar o seu eSterliX 
a aproximadamente 1,90m do piso. 

 Observe o alinhamento horizontal. 

 Faça os furos nos locais marcados, utilizando 
uma broca de diâmetro de 6 mm. 

 Introduza as buchas plásticas nos furos e fixe 
os parafusos fornecidos com o equipamento 
DEIXANDO POUCO MAIS DE 2 cm PARA 
FORA DA PAREDE.  

 

 

 

 

 

 

 

Mondo Bello Tecnologia e Inovação 
Ltda.  

Avenida das Araucárias, 7000 – Chapada 
CEP 83707.752 – Araucária – Paraná  

Inscrição Estadual: 90851520-06 
CNPJ: 32.977.570/0001-22 

Tel.: (41) 3619-1010  

INDÚSTRIA BRASILEIRA  

Produto projetado e fabricado no 

BRASIL! 

 

 


