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As Vantagens: 

1. Com o seu avançado sistema de limpeza de duplo ciclo, e além disso os 2 filtros tipo HEPA oferece uma 

altíssima eficácia na hora de limpar. É ideal para pessoas que padeçam alergias e asma. 

2. O seu avançado sistema de limpeza de duplo ciclo, faz deste aspirador um aparelho de altas 

prestações. 

3. Maior potência até 2.400 W máx., 30Kpa. (a 220-240V). 

4. Maior capacidade de resíduos até 5,5 L. 

5. Dupla função de sucção e aspiração. 

  

 

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

AO usar Um aparelho eléctrico devem observar-se sempre precauções básicas de 

segurança, incluindo as seguintes: 

LEIA AS INSTRUÇÕES NA SUA TOTALIDADE ANTES DE UTILIZAR O SEU ASPIRADOR. 

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou lesão:  

1. Não deixe o aspirador desatendido enquanto ligado. Desligue o aparelho da tomada de corrente 

eléctrica quando não o esteja a utilizar. 

2. Não utilize o aspirador no exterior nem sobre superfícies molhadas. 

3. Não permita que se utilize como um brinquedo. Preste especial atenção quando seja utilizado por ou 

perto de crianças. 

4. Utilize o aspirador somente segundo se descreve neste manual. Empregue unicamente os acessórios 

recomendados pelo fabricante. 

5. Não utilize o aspirador com o cabo de alimentação ou a ficha danificados. Se o aspirador tiver caído, 

sofrido danos, tiver sido deixado no exterior, ou se cair dentro de água, não o utilize. Leve-o a um 

centro de serviço técnico autorizado. 

6. Não puxe o cabo de alimentação nem transporte o aspirador pelo cabo; não utilize o cabo como uma 

asa, não o deixe trilhado nas portas nem a roçar esquinas ou bordas afiadas. 

7. Não faça passar o aspirador por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes. 

8. Não desligue o aparelho puxando o cabo. Para o desligar retire pela ficha. 

9. Não manipule o aparelho nem a ficha com as mãos húmidas. 

10. Não introduza nenhum objecto nos orifícios. Não utilize o aspirador com nenhum orifício bloqueado; 

mantenha o aspirador livre de pó, pelúcia, pelo e qualquer outra coisa que possa reduzir a passagem 

do ar. 

11. Mantenha o cabelo, a roupa, os dedos e qualquer parte do corpo longe dos orifícios e peças móveis. 

12. Não utilize o aparelho para aspirar objectos que estejam a arder ou que produzam fumo, como cigarros, 

brasas ou cinzas quentes. 

13. Desligue o aspirador antes de extrair a ficha. 

14. Tenha especial cuidado ao utilizá-lo para limpar escadas. 

15. Não o utilize para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis como por exemplo gasolina, nem o use 

em zonas onde possam estar presentes estas substâncias. 

16. Cuide do seu aspirador e siga todas as indicações que figuram na etiqueta e marcas.  

17. Mantenha longe da cara e do corpo o extremo da mangueira, os tubos e outros orifícios. 

18. Não utilize o aspirador sem o filtro do depósito para o pó instalado. 

19. Extraia sempre a ficha deste aparelho antes de ligar ou desligar a mangueira. 

20. Este aspirador é um aparelho muito potente. Quando tiver terminado de utilizar o aspirador, guarde-o 
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no interior e fora de zonas de passagem para evitar tropeços. 

21. A utilização de uma tensão inadequada poderia danificar o motor do aspirador e causar lesões ao 

usuário. A tensão correcta aparece indicada na etiqueta de especificações. 

22. Utilize o aspirador unicamente em superfícies interiores e secas. 

23. Se o aspirador estiver danificado, deve ser reparado pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico ou por 

uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos. 

 

Produto e acessórios 

 

 

Escova AIRTURBO Escova especial para madeira e parquet 

Mangueira flexível 

Escova 

Botão ligação 

flexível 

Roda grande 

Boquilha de limpeza 

de frinchas 
Botão abertura 

Depósito de pó Tampa depósito de 

pó 

Botão abertura do 

depósito de pó Boquilha de limpeza 

de sofás 

Boquilha de limpeza 

de móveis 

Depósito de pó 

Base do depósito de pó 

Botão de abertura da 

base de depósito de pó 
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MEDIDAS DE PRECAUÇÃO 

 

 

Inicialmente aspire o ar, para verificar se o tubo de aspiração ou se o bastão da vara telescópica estão 

obstruídos, devendo neste caso desligar o aspirador imediatamente. Extraia primeiro o objecto que 

causa a obstrução antes de o tentar colocar de novo em funcionamento. 

 

 

1. Não utilize o aspirador demasiado perto de fontes 
de calor tais como radiadores, aquecedores, etc. 

 

2.  Antes de introduzir a ficha na tomada, 
certifique-se de que tem a mão seca. 

 

 

 

 
 

 

3. Antes de começar a utilizar o aspirador, retire 
do chão os objectos grandes ou afilados para                    
evitar que se danifique o aparelho. 

 

 

4 Quando quiser tirar a ficha da tomada, faça-o 
pela ficha e não puxando o cabo de 
alimentação. 

 

 

 
 

 

 

 

Este aspirador está equipado com uma ficha e cabo que se enrola automaticamente. 

Se estragar algum dos 2 (ficha ou cabo), estes devem ser reparados por um técnico de 

reparações qualificado ou um electricista. 
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MONTAGEM DO ASPIRADOR 

 

Extraia sempre a ficha da tomada de corrente antes de montar ou desmontar qualquer 

acessório! 

 

1. MONTAGEM DO ASPIRADOR 

1. Montagem da mangueira flexível do aspirador: 

 

 

 

Insira a mangueira flexível na conduta de admissão de ar situado na parte superior do 

aparelho. Pressione até que ocupe a sua posição correcta, momento em que ouvirá um “clic”. 

 

** Extracção da mangueira flexível do aspirador: 

Tire a ficha da tomada de corrente. Pressione o botão libertador situado na junta da 

mangueira para separar a mangueira flexível do aspirador. 

 

2. Montagem dos tubos alargadores e dos acessórios 

a. Montagem do tubo alargador na empunhadora. 

 

 

Empunhadora  
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b. Montagem da escova no tubo alargador. 

 

 

 

c. Montagem da escova para chãos. 

  Ideal para a limpeza diária de alcatifas e chãos duros. 

 

 

                     

2. Utilização dos utilitários de limpeza 

1. Acessório para frestas/ cantos: 

Para limpar radiadores, cantos, esquinas, rodapés e entre as almofadas. 

 

 

 

Escova  
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2. A boquilha de móveis utiliza-se para limpar móveis, persianas venezianas, livros, tela de 

candeeiros e prateleiras. 

   

 

3. A boquilha de sofás utiliza-se para limpar móveis, sofás e camas. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Antes de utilizar o aparelho, desenrole uma parte do cabo e introduza a ficha na tomada de corrente. 

Uma marca amarela no cabo o comprimento ideal. Não estique mais o cabo para além da marca 

vermelha. 

  

1. Botão de ligação e controlo da força de aspiração 

Introduza a cavilha na ficha. Prima o botão de ligar/ apagar para ligar o aparelho. Gire o botão de ligar/ 

apagar para regular a força de aspiração do aspirador. 

 

 

 

Interruptor ligar/ 

desligar e velocidade 
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2. Botão de recolha automática. 

Para rebobinar o cabo, prima o botão de recolha com o pé, sendo melhor que auxilie com uma mão para se 

assegurar que não se causam danos.  

 

3. Espaço para colocar a escova principal de chãos no aparelho 

Existe um dispositivo na asa do depósito de pó que permite colocar nele, a escova para o 

chão. 

 

Interruptor ligar/ 

desligar e velocidade 

Botão de recolha 

automática 
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4. Função de Expulsão de Ar (função adicional) 

 Poderá transformar o seu aparelho num que expulse ar fixando a Mangueira Flexível à cavidade de 

saída de ar do aparelho (situada à direita do aparelho). Veja "Cuidado e Armazenamento do 

Produto"/"Mudar o filtro de saída HEPA" para conhecer o modo de extrair a Rede de Saída de 

Ar. 

 Recomenda-se o uso da Função de Expulsão de Ar para recolher resíduos secos dispersos, como 

por exemplo folhas y confetti e/ou com outros fins. 

PRECAUÇÃO: Esta função de Expulsão de ar é somente uma função adicional 

deste aspirador. Assim recomendamos o uso desta função sempre de maneira 

rápida e breve. A mangueira flexível e a Empunhadora podem aquecer 

excessivamente com uso prolongado, e neste caso, deverá suspender esta função 

e reiniciar ao fim de uns minutos, quando se tenha esfriado. 

 

MANUTENÇÃO                                                   

1. Como extrair o pó e Limpar o depósito para o pó 

Utilize sempre o aspirador com o depósito para o pó instalado. 

1) Pressione o botão de abertura do depósito de pó e levando para atrás a asa do depósito de pó, 

retire-o do aspirador.  

 

Botão de abertura do depósito de pó 
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2) Prima o botão de abertura da base do depósito de pó e este automaticamente cairá. 

3) Se vir que os filtros estão demasiado sujos, prima o botão de abertura da tampa do depósito de pó, 

tire o conjunto do filtro do depósito de pó e de seguida gire o filtro de nylon do filtro HEPA da tampa; 

pode lavá-los com água. Deverá secá-los perfeitamente antes de os montar na tampa e voltar a 

utilizá-los. Fixe-se nas marcas "A" e "B" que aparecem tanto nos filtros como na tampa, para que 

estes ocupem o espaço adequado na tampa.  

 

 

 

2. Montagem do depósito de pó no corpo: 

1. Apoie a base do depósito de pó até bloquear o botão. 

2. Coloque correctamente o depósito de pó no espaço do corpo do aparelho. 

3. Pressione a tampa para o fixar ao corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limpeza do filtro de Nylon e do filtro HEPA 

1. Pressione o botão de abertura da tampa do depósito de pó, tire o conjunto do filtro do depósito de pó. 

2. Gire o filtro de nylon no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e tire o filtro de Nylon do conjunto do 

filtro. 

3. Gire o filtro HEPA no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e tire o filtro HEPA do conjunto. 

4. Pode limpar o filtro de nylon e o filtro HEPA com uma escova suave ou pode enxaguá-los em água morna, 

secando-os perfeitamente antes de voltar a utilizá-los. 

5. Fixe-se nas marcas "A" e "B" que aparecem tanto nos filtros como na tampa, com o fim de colocar os 

filtros no espaço adequado à tampa. 

 

 

Conjunto do filtro 

Botão de abertura da 

base do depósito de pó 
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4) Mudança ou limpeza do filtro de saída HEPA 

1. Prima o botão da grelha, e extraia a grelha (à esquerda do aspirador). 

2. Agarre com força e extraia o filtro HEPA. 

3. Limpe o filtro HEPA com uma escova suave ou passe por água tépida e seque-o perfeitamente antes 

de voltar a utilizá-lo. Ou então substitua o filtro HEPA por outro novo. 

4. Volte a montar a grelha no corpo. 

 

 

 

  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 220V-240V 

 50Hz 

 2200W- 2400W MÁX. 

 

 

 

 ALFA HOGAR S.L. 

 B-20437547 
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