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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: 

   Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste 

manual e guarde-o para consultas futuras. 

 Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico. 

 Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso. 

 Não exponha o aparelho, o cabo de alimentação ou o plugue à água ou 

quaisquer outros líquidos, pois há risco de choque elétrico. 

 Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças. 

 Não permita que o cabo de alimentação faça contato com superfícies 

quentes ou cortantes. 

 Não carregue ou suspenda o aparelho pelo cabo de alimentação. 

 Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o 

aparelho encontrar-se danificado após uma queda. 

 Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo 

fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar 

riscos. 

 Certifique-se de que o recipiente de pó esteja devidamente instalado antes 

de ligar o aparelho. 

 Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem seja 

compatível com a requerida pelo aparelho. 

 Nunca aspire nenhum tipo de líquido, material inflamável ou cinzas. 

Não utilize o aparelho sem os filtros protetores do motor e de exaustão. 

 Esvazie o recipiente de pó quando este estiver cheio. 

 Não armazene nem use o aparelho perto de locais com temperatura 

elevada. 

 Em casos de barulhos anormais, odores, fumaça, disfunções, rupturas de 

peças ou qualquer outra avaria durante a utilização do aparelho, desligue-o 

e retire o plugue da tomada. Entre em contato com um posto de assistência 

técnica autorizada. Não tente consertar o aparelho por conta própria. 

 Não obstrua a grade de saída de ar localizada na parte traseira do aparelho. 

 O fabricante não se responsabiliza por danos causados devido à utilização 

incorreta do aparelho. 

 

 

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e 

conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou 

instruídas pelo responsável pela sua segurança.  

Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o 

dispositivo. 
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COMPONENTES 

 
1. Mangueira Flexível 

2. Botão de abertura da tampa frontal 

3. Rodas traseiras 

4. Dispositivo de Controle de Sucção 

5. Bocal de encaixe da mangueira 

6. Indicador de recipiente de pó cheio 

7. Botão Liga/Desliga (pedal) 

8. Botão bloqueado – Esse modelo não possui enrolamento automático do 

cabo de alimentação. 

9. Cabo de Alimentação 

10. Bocal para pisos e carpetes 

11. Bocal Combinado (cantos e estofados) * 

12. Tubos Prolongadores 

 

 

 

* Este bocal encontra-se em um compartimento  

na parte de trás do aparelho. 
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INSTRUÇÕES DE USO 
 

1. Verifique se o recipiente de pó está corretamente encaixado. 

2. Conecte a mangueira no bocal de encaixe (Fig.1). Certifique-se de que a 

mangueira está encaixada firmemente. Obs.: Para removê-la, basta 

desenroscar e puxar. 

3. Conecte os tubos prolongadores e encaixe-os na extremidade curvilínea da 

mangueira (Fig.2), aonde se encontra o dispositivo de controle de sucção, 

cuja finalidade é: Máxima sucção (com o mesmo totalmente fechado); ou 

menor sucção (deixando-o aberto). 

4. Encaixe ao final do tubo prolongador uma das opções de bocais de sucção: 

- Bocal para pisos e carpetes (Fig. 3). 

- Bocal combinado (cantos e estofados) (Fig. 4). Obs.: Este bocal encontra-

se em um compartimento na parte de trás do aparelho. 

5. Antes de ligar o aparelho, observe se a rede elétrica local é compatível com 

a voltagem do mesmo. Insira o plugue em uma tomada e aperte o botão 

Liga/Desliga (Fig. 5). 

6. Para desligar o aparelho, aperte novamente o botão Liga/Desliga (Fig. 5). 
 

         
                         Fig. 1                                 Fig. 2                                     Fig. 3 

 

         
                           Fig. 4                                 Fig. 5                                   

 

Notas:  

 - O aparelho pode ser guardado na posição vertical ou horizontal. 

 - De acordo com a necessidade ou preferência do usuário, pode-se utilizar 

um ou dois tubos prolongadores. 
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
 

1. O plugue deve ser removido da tomada antes de qualquer tipo de 

manutenção ou limpeza do aparelho. 

2. Utilize apenas um pano levemente úmido e macio para limpar o aparelho. 

3. Não utilize solvente, produtos abrasivos ou lustradores em nenhuma parte 

do aparelho. 

4. Quando o indicador de recipiente de pó cheio ficar vermelho durante o uso 

é necessário esvaziar o recipiente: 

 Abra a tampa frontal apertando o botão localizado abaixo do bocal de 

encaixe da mangueira. 

 Puxe para cima o recipiente de pó (Fig.7). 

 Se achar necessário destaque o recipiente de pó da haste de plástico 

(Fig. 8). 

 Em seguida esvazie o recipiente de pó.  

ATENÇÃO: A colocação incorreta do recipiente pode sujar o aparelho 

internamente e gerar avarias. 

 

5.  Como limpar os filtros protetores: 

- Filtro protetor do motor: Pressione o botão localizado na grade de saída de ar 

traseira (Fig.9), remova manualmente a grade, retire o filtro (Fig.10), e limpe-

o. Se necessário, lave-o em água morna e seque-o completamente antes de 

colocar de volta no aparelho.  

É recomendado que o filtro seja lavado pelo menos 1 vez por ano. 
 

- Filtro de exaustão: Abra a tampa frontal e retire o filtro localizado atrás do 

recipiente de pó (Fig.11), e limpe-o. Se necessário, lave-o em água morna e 

seque-o completamente antes de colocar de volta no aparelho. 

 

           
                            Fig. 6                                Fig. 7                                 Fig. 8 

 

          
                          Fig. 9                              Fig. 10                                Fig. 11 
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ATENÇÃO: Nunca use o aparelho sem os filtros protetores do motor e de 

exaustão. Eles protegem o motor e mantém a parte interior do aparelho 

sempre limpa, evitando danos internos.  

 

 

GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 

Em caso de problemas com o seu aparelho, verifique os itens abaixo antes de 

procurar ajuda técnica. Caso não seja possível solucionar o problema seguindo 

as dicas abaixo, entre em contato com um posto autorizado de assistência 

técnica. 
 

PROBLEMAS: SOLUÇÕES: 

O aspirador não liga 1)Verifique se o plugue está conectado 

corretamente à tomada.  

2)Verifique se há queda de energia elétrica. 
 

Redução de sucção 1)O aparelho pode estar sendo utilizado com o 

recipiente de pó cheio. Verifique o indicador 

de recipiente de pó cheio e siga as instruções 

na seção “Manutenção e Limpeza”. 

2)Verifique se há alguma obstrução no bocal, 

mangueira ou tubos; o aparelho somente deve 

ser religado após a desobstrução dos mesmos.  

3)A tampa frontal pode estar aberta. 

Certifique-se que a mesma está corretamente 

fechada. 

4)O filtro protetor do motor pode estar sujo. 

Siga as instruções na seção “Manutenção e 

Limpeza”, para os procedimentos de limpeza. 

Super aquecimento O recipiente de pó pode estar cheio; esvazie-o 

antes de reutilizar o aparelho. 

A tampa frontal não fecha 1. Verifique se o recipiente de pó está no 

aparelho. 

2. Verifique se o recipiente de pó foi colocado 

corretamente. 
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Especificações Técnicas         __              

 

Potência: 1200W. 

Consumo: 1,2 kWh 

Acessórios: Bocal combinado (cantos e estofados), bocal para pisos e 

carpetes* e 2 tubos prolongadores. 

Capacidade do recipiente de pó: Aprox. 1,2 litros. 

Cabo de alimentação: Aprox. 2,0 metros. 

 

* O Bocal para pisos e carpetes encontra-se em um compartimento na parte de 

trás do aparelho. 

 

Obs. As fotos contidas neste manual são meramente ilustrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


