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ASPIRADOR TIPO CICLONE  

 

Manual do utilizador 
 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

MODELO 7900 
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Estimados clientes: 

Muito obrigada por ter escolhido um dos nossos aspiradores de uso doméstico, que é um aparelho 

multifuncional altamente especializado, com uma garantia de segurança de excepcional confiança. Para 

facilitar o seu uso, leia atentamente estas instruções e siga-as antes de o colocar em funcionamento. 

Dado o contínuo desenvolvimento dos produtos, a empresa reserva-se ao direito de modificar as especificações 

dos produtos sem aviso prévio. 

 

Índice: 
As principais características 

Nome das peças principais 

Advertências 

Montagem das peças principais 

Como começar a utilizar o aspirador 

Como utilizar o aspirador 

Limpeza e substituição das peças principais 

Localização e solução das avarias 

Dados técnicos 

    

 

As principais características 

1) De tipo aerodinâmico e desenho biológico, o aparelho tem uma aparência luxuosa que o torna elegante. 

2) Sistema de filtro para evitar uma segunda contaminação: 

Com um sistema de filtro incluindo a filtração HEPA para o ar de saída. Não só limpa a fundo, como também 

deixa sair o ar limpo. 

3) Novo tipo de escova para solos com rodas intermédias e diferentes tubos de sucção adequadas para 

diferentes condições: 

Um novo tipo de escova para solos para fomentar a eficácia, é cómodo de mover. Diferentes tubos de sucção 

adequados para diferentes condições, podem limpar paredes, tectos, sofás, camas e superfícies de qualquer 

tipo de aparelhos de uso doméstico, além de tapetes e chão. 

4) Botão de controlo que se acciona com o pé para facilitar o uso do aspirador: 

Um botão de controlo que se acciona com o pé para evitar a incomodidade de utilizar o aspirador tendo de nos 

curvar; somente é necessário pisar sobre o botão para colocar o aspirador em funcionamento. 

5) Aspiração potente e intensidade ajustável. 

6) Ajuste de aparada no aspirador: 

Há um ajuste de aparada no aspirador, pode activá-lo quando quiser. 

7) Desenho sem saco, filtro ciclónico, menos contaminação, mais bonito e limpo. 

8) Potente escova para solos que pode fazer uma limpeza a fundo e também pode eliminar os ácaros: 

Através da rotação a grande velocidade da roda intermédia, pode eliminar o pó mais incrustado e os ácaros de 

almofadas e camas, e depois limpá-lo para zelar pela saúde e da sua família. 

9) Utiliza um bonito e elegante tubo telescópico. 
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Nome das peças principais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido ao desenvolvimento contínuo dos produtos, o aspirador que chegue às suas mãos põe ter algumas 

diferenças comparativamente com estas instruções, pedindo a vossa compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulador de sucção 

Mangueira  

Tubo telescópico 

Depósito para pó Interruptor 

Botão regulador de potência 

Recolhe cabo 
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Advertências 

CUIDADO 

1) Não utilize este aspirador para aspirar desengordurante, querosene, gasolina, pintura, águas residuais ou 

outro tipo de líquidos, poderia causar danos no motor interior do aparelho. 

 

CUIDADO 

2) Não coloque este aspirador perto de fontes de calor ou outros objectos que estejam a altas temperaturas, 

poderia provocar a deformação das peças de plástico. 

 

CUIDADO 

3) Não dobre, pise nem puxe a mangueira. Não use o aparelho sem a mangueira se esta estiver danificada. 

 

CUIDADO 

4) Quando necessite limpar o reparar o aparelho ou não o vá usar mais, desligue-o da tomada. Quando ligar ou 

desligar a ficha, não puxe pelo cabo. 

  

CUIDADO 

5) Quando limpar este aspirador, utilize um trapo humedecido com água ou um desengordurante neutro em vez 

de gasolina ou outro já que pode causar danos ou perda de cor na carcaça. 
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CUIDADO 

6) Não utilize este aspirador para aspirar cimento, cal ou outro tipo de material de partículas, pode bloquear a 

bolsa colectora de pó e o filtro, e também pode causar danos no motor. Se os tipos de material de partículas 

acima mencionados forem aspirados pelo aparelho, extraia-os no tempo devido. 

 

CUIDADO  

7) Quando utilize o aspirador, assegure-se de que se tenha colocado o recipiente colector de pó, não utilize este 

aparelho sem bolsa colectora de pó. 

 

CUIDADO 

8) Não aspire pelo, grandes bolas de papel ou outros objectos que possam bloquear o orifício de sucção, o 

mecanismo de sucção ou o tubo, de contrário, pode danificar-se o motor e deformar-se a carcaça. Se ficar 

bloqueado,  pare o aspirador de imediato e desligue a ficha. 
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Montagem das peças principais 

 

A ligação do tubo com o corpo principal do aspirador 

 

Prima o botão do tubo, introduza o tubo no orifício de sucção do corpo principal e bloqueie-o. 

 

Quando desmontar o aparelho, prima o botão e puxe o tubo para fora para o retirar. 

 

 

A ligação do cotovelo e tubo telescópico flexível 

 

Quando fizer a conexão, introduza o extremo maior do tubo 

telescópico no cotovelo e gire-o no sentido contrário ao dos 

ponteiros do relógio para o bloquear firmemente. 

 

 

 

 

 

A ligação do tubo telescópico e a escova para chão 

 

Quando fizer a ligação, introduza o extremo de menos tamanho do tubo 

telescópico na mangueira da escova para chão e em seguida gire-o em 

sentido oposto aos ponteiros do relógio para o bloquear firmemente. 

 

 

 

Cotovelo  

Escova para chão  
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Limpeza 

Extraia o tubo telescópico do orifício do corpo e deixe no chão todo o conjunto. 

 

Como extrair o cabo 

Deve tirar o cabo em comprimento até aparecer o sinal amarelo; não deve retirar mais do que o sinal vermelho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruptor 

Introduza a ficha na tomada de corrente e prima o botão para colocar o aparelho em funcionamento. 

 

Regulação da potência (depois de ligar o aparelho) 

Ajuste o botão para mudar a intensidade da sucção. 

 

Rebobinar o cabo  

Quando terminar de utilizar o aspirador, desligue a ficha e prima o botão de recolha situado na parte posterior do 

corpo para rebobinar o cabo. 

 

Armazenamento 

Introduza o tubo no orifício do corpo principal, o aspirador pode colocar-se de pé ou em posição horizontal (ver 

desenhos 2 e 3). 

 

 

 

Nota: Não mova o aparelho quando estiver guardado o tubo telescópico. 

 

 

 

 

 

 

 

Sinal amarelo 

Sinal vermelho 
Interruptor  

Botão recolha 
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COMO UTILIZAR O ASPIRADOR 

 

Utilize a boquilha de sucção plana para limpar as esquinas e os lugares com rendas. 

 

Utilize a escova para cortinas para limpar sofás e cortinas. 

Utilize diferentes tipos de escovas para chão para limpar tapetes ou chão. 

 

 

Se algo estiver a bloquear o tubo, extraia o tubo e coloque a parte dianteira do cotovelo perto do orifício de 

sucção do corpo principal para aspirar os resíduos. 

 

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS PRINCIPAIS 

PRECAUÇÃO: NÃO ASPIRE PELO E NÃO DEIXE QUE ESTE SE INTRODUZA NO FILTRO 

 

Esvaziar o pó 

1- Desligue o interruptor. 

2- Extraia o tubo.  

3- Retire o depósito para o pó. 

4- Abra a tampa do depósito para o pó. 

5- Esvazie o pó, limpe ou substitua o filtro quando estiver sujo. 

 

Substituição do filtro 

1- Desligue o interruptor 

2- Abra a tampa dianteira.  

3- Retire o depósito de pó. 

4- Extraia o filtro antigo. 

5- Coloque o novo filtro. 

6- Volte e colocar o depósito para o pó. 

7- Feche a tampa dianteira. 
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Limpeza dos resíduos na roda intermédia 

Se houver pelo, material fibroso ou outro tipo de resíduos envolvendo a roda, corte-o com a tesoura e extraia-o. 

 

LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE AVARIAS 

Verifique os seguintes pontos antes de levar o seu aparelho para reparação: 

 

Avaria Causas possíveis Soluções 

O motor pára 
 

Verifique se a ficha está firmemente ligada à 
tomada de corrente. 
Verifique se há electricidade na tomada de 
corrente. 
Verifique se o interruptor do aparelho está 
ligado. 
Verifique se a conexão do tubo ao corpo é 
firme. 

Introduza de novo a ficha na 
tomada de corrente. 
Assegure-se de que haja 
electricidade na tomada de 
corrente. 
Ligue o aparelho. 
Introduza firmemente a junta do 
tubo. 

A sucção diminui Verifique se a escova para chão, o tubo ou o 
tubo telescópico estão bloqueados. 
Verifique se o recipiente colector de pó está 
cheio. 
Verifique se a tampa do depósito de 
armazenamento de pó está fechada. 
Verifique se o filtro está bloqueado. 

Desatarraxe os tubos e boquilhas a 
seu devido tempo. 
Esvazie o recipiente colector de pó. 
Feche a tampa do depósito de 
armazenamento de pó. 
Lave o pacho do filtro. 
 

Não se consegue 
rebobinar o cabo por 
completo 

Verifique se o cabo está torcido. 
 

Retire o cabo uns 2-3 metros, e de 
seguida prima o botão de novo 
para o recolher. 

Não se consegue tirar o 
cabo 

Verifique se o cabo está torcido. 
 

Prima o botão, tire o cabo recolha-o 
repetidas vezes. 

Não se consegue regular 
a sucção 

As peças de regulação electrónica estão 
danificadas. 

Tente-o de novo umas quantas 
vezes para se assegurar de que 
deve levar o aparelho a um centro 
de reparações. 

O cabo recolhe-se de 
forma automática 

A inércia do recolhe cabo. Tire o cabo e recolha-o repetidas 
vezes durante 4-5 minutos; se isto 
não ajudar, leve o aparelho a um 
centro de reparações. 

A tampa dianteira não se 
consegue fechar 

Verifique se o recipiente colector de pó está 
encaixado Correctamente. 
Verifique se a tampa dianteira está 
deformada. 

Encaixe o recipiente colector de pó 
no seu sítio. 
Leve o aparelho a um centro de 
reparações. 

 

Se o cabo estiver danificado, substitua-o num centro de reparações autorizado em vez de o fazer por si mesmo. 

 

DADOS TÉCNICOS - MODELO: 7900 

POTÊNCIA: 2000W 

TENSÃO: 220V-240V/ 50Hz 

SUCÇÃO: 22 Kpa 

RUÍDO: < 76 Db 

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE PÓ: 2,2 L 

COMPRIMENTO DO CABO: 4,8 M 

 

ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE 

 Contribua para preservar o meio ambiente. Não se esqueça de respeitar as normas locais: 

 os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente. 

 


