5) CUIDADOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL

ELEKTRO

? Não carregue ou puxe o aparelho pelo fio, nem o utilize como suporte.
? Não desconecte o aparelho puxando-o pelo fio. Para desconectar o aparelho segure o plugue e

remova-o da tomada.
? Não manuseie o plugue ou o aspirador com as mãos molhadas.
? Não coloque objetos nos orifícios. Mantenha os orifícios desbloqueados, livres de poeira, cabelos,

ou qualquer outra substância que possa reduzir a circulação de ar.
? Mantenha o cabelo, as roupas soltas, os dedos e todas as partes do corpo afastadas das aberturas

800 W

e das partes móveis.

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade SCHULZ.
Nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) SCHULZ está disponível para orientá-lo
tecnicamente na escolha e manuseio de nossos produtos.
PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO SCHULZ, RECOMENDAMOS A
LEITURA COMPLETA DESTE MANUAL.
Ele irá ajudá-lo a otimizar o rendimento, garantir o uso seguro e orientá-lo na manutenção
preventiva do equipamento, quando houver.
Ocorrendo algum problema que não possa ser solucionado com as informações contidas
neste Manual, consulte o POSTO SAC SCHULZ ou através do site (www.schulz.com.br).
Guarde este Manual de Instruções para eventuais consultas posteriores.

1) PRODUTO

? Ao utilizar o aparelho, mantenha a mangueira, os cabos e aberturas, afastados do rosto e corpo.
? Tenha cuidado ao utilizar o aparelho em escadas.
? Não use o aparelho para aspirar objetos pontiagudos, resíduos metálicos ou grandes, objetos

sólidos (pedras ou pedregulhos), pois estes objetos podem danificar o aparelho.
? Não use para aspirar líquidos de qualquer tipo, substâncias tóxicas ou inflamáveis.
? Não use o aspirador na presença de gases inflamáveis.
? Não coloque o aparelho sobre água ou outro liquido. Se o aparelho cair na água, desligue-o

imediatamente puxando o plugue da tomada.
? Não aspire nenhum material que esteja queimando ou com fumaça, como cigarros, fósforos ou

cinzas quentes.
? Não use o aparelho em cima ou perto de superfícies quentes. Mantenha o fio longe de superfícies

aquecidas.
? Não use com o reservatório de pó ou filtros sujos.
? Desligue o aspirador antes de removê-lo da tomada.
? Use apenas fio de extensão de 15 ampéres. Fios de extensão para correntes menores podem

superaquecer o equipamento. Posicione o fio com cuidado para evitar que ele possa cair ou seja
puxado.
? O uso de tensão imprópria pode ocasionar danificações para o motor e possíveis ferimentos para o
usuário. A tensão correta está especificada na etiqueta.
? Nunca use outros aparelhos conectados na mesma tomada (benjamim) ou extensões;
? Leia e observe as instruções contidas nas etiquetas e nas advertências.

Aspirador de pó portátil elétrico 800 W, tensão 127V ou 220V/60Hz.

2) APLICAÇÃO
Este produto é de uso exclusivo Doméstico.

Obs.: O símbolo
significa que o produto possui isolação dupla, que proporciona maior
segurança contra choques elétricos.
ADVERTÊNCIAS PARA AS OPERAÇÕES DE SOPRO E DE INFLAR
? Não bloqueie as aberturas dos acessórios de inflar.
? Cuide ao utilizar os acessórios de inflar, pois algumas superfícies podem aquecer.
? Não deixe o aparelho ligado nestas operações sem supervisão.
? Não posicione o dispositivo de exaustão na sua direção, em outras pessoas ou animais.
? Sempre desligue e desconecte o plugue da tomada antes de montar, abrir, esvaziar o reservatório

3) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TENSÃO DE ENTRADA

POTÊNCIA NOMINAL

FREQÜÊNCIA

127V

800 W

60 Hz

220V

800 W

60 Hz

danos pessoais.

4) COMPONENTES
Antes de usar o aparelho, verifique todas as peças e partes necessárias. Observe a Figura 1 e a lista a
seguir.
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de pó ou desmontar as conexões do aparelho.
? Nunca exceda a pressão recomendada do objeto a ser inflado pois este pode romper e causar
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IMPORTANTE: Há um termostato de segurança dentro do motor. Se o aspirador apresentar um
superaquecimento, o termostato desligará o aspirador automaticamente. Quando isto acontecer,
coloque o botão liga/desliga do aspirador na posição desligado “O”. Desta forma, você permite que
o aspirador resfrie. Retire o plugue da tomada, verifique e limpe o filtro. Após o produto resfriar o
trabalho poderá ser reiniciado.

6) OPERAÇÃO
Como usar o seu aspirador
Para ligar o aspirador, pressione "｜ " no botão liga/desliga. Para desligar, pressione “O” no botão
liga/desliga.
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PRECAUÇÃO:
Este aspirador é um aparelho potente. Antes
de conectar o fio no plugue observe se o
botão liga/desliga está na posição desligado
“O”. Segure o aparelho com firmeza quando
começar a usá-lo.
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Botão de
descarga do
reservatório de pó

Figura 2
Acessórios do Aspirador
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Figura 1
1. Unidade
2. Tubos prolongadores (3)
3. Fio elétrico
4. Adaptador de sopro
5. Escova para sofás e cortinas
6. Bocal para cantos e frestas

7. Adaptador para mangueira
de sucção
8. Escova
9. Mangueira flexível
10. Adaptador de inflar pequeno

11. Adaptador de inflar médio
12. Adaptador de inflar -grande
13. Escova para computador
14. Adaptador/prolongador da
mangueira
15. Alça de transporte de
ombro

5) CUIDADOS
ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos ou danos pessoais:

Figura 4

Figura 3

Acessórios embutidos (Figura 3)
Dois acessórios estão embutidos no aspirador (itens 5 e 6). Eles estão posicionados conforme
mostra a Figura 3.
Para utilizá-los, observe a Figura 4 e conecte os acessórios no aspirador.
Como conectar o adaptador
Antes de usar, verifique a presença dos dois adaptadores itens 4 e 7. Certifique-se de estar com o
adaptador de sucção (item 7) quando utilizar o aparelho como limpador e com o adaptador de sopro
(item 4) quando usá-lo como soprador conforme mostra as Figuras 5 e 6.

? Sempre desligue o aspirador e retire o plugue da tomada, quando não estiver em uso e antes de

limpar ou realizar qualquer tarefa de manutenção. Certifique-se de que o aspirador esteja em uma
tomada elétrica de corrente alternada (tomada normal de residência). Verifique se a tensão da
tomada elétrica corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho. Use o aspirador apenas
conforme descrito neste manual;
? O aparelho destina-se exclusivamente para uso doméstico. Use-o somente em superfícies secas.
? Não use o aparelho em áreas úmidas ou em superfícies molhadas.
? É preciso cuidado quando o aparelho for usado perto de crianças. Não deixe que o aparelho seja
usado como brinquedo.
? Use este aparelho somente para as atividades descritas neste manual. Use apenas acessórios
recomendados pelo fabricante.
? Não use este aparelho com o fio e/ou plugue danificado.

4

Figura 5

Figura 6
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5) MANUTENÇÃO

6) OPERAÇÃO
Acessórios do aspirador (Figura 7)

Manutenção
Use apenas sabão neutro e um pano umedecido para limpar seu aspirador. Nunca deixe nenhum
líquido entrar no aspirador; nem mergulhe qualquer parte do aspirador em líquidos.
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ou
Nota: Certifique-se de que o aspirador esteja completamente seco antes de usá-lo.
IMPORTANTE:
- DESLIGUE O ASPIRADOR ANTES DE FAZER QUALQUER MANUTENÇÃO.
- Para sua segurança, os reparos, manutenção e ajustes que não estão neste manual devem ser
realizados através do POSTO SAC SCHULZ mais próximo.

Figura 7
Os acessórios disponíveis podem ser usados em várias combinações, dependendo da tarefa a ser
realizada. Observe na Figura 7, algumas combinações de acessórios para realizar algumas tarefas
básicas.
A escova para piso (item 8), tem duas posições de trabalho dependendo do tipo de piso:
a) posição para carpetes e tapetes;
b) posição para pisos planos.

8) ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
AMBIENTAIS
Descarte de Resíduos Sólidos (peças em geral e embalagem do produto)

Nota: Confira se os acessórios estão bem conectados antes de usá-los.
Acessórios de Sopro (Figura 8)
Confira se os acessórios estão conectados de forma adequada antes de usá-los.
Observe na Figura 8 combinações possíveis para inflar ou para soprar, utilizando os adaptadores
(itens 10, 11 ou 12). Para aumentar a flexibilidade ao soprar, também é possível ajustar os tubos no
final da mangueira.
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A geração de resíduos sólidos é um aspecto que deve ser considerado pelo usuário, na utilização e
manutenção do seu equipamento. Os impactos causados no meio ambiente podem provocar
alterações significativas na qualidade do solo, na qualidade da água superficial e do subsolo e na
saúde da população, através da disposição inadequada dos resíduos descartados (em vias
públicas, corpos hídricos receptores, aterros ou terrenos baldios, etc.).
A Schulz S.A, recomenda o manejo dos resíduos oriundos do produto desde a sua geração,
manuseio, movimentação, tratamento até a sua disposição final.
Um manejo adequado deve considerar as seguintes etapas: quantificação, qualificação,
classificação, redução na fonte, coleta e coleta seletiva, reciclagem, armazenamento, transporte,
tratamento e destinação final.
O descarte de resíduos sólidos deve ser feito de acordo com os requisitos regulamentares da
legislação vigente.

9) TERMO DE GARANTIA
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1. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, ou vícios de qualidade durante o prazo de
1 (um) ano, incluindo a garantia legal dos primeiros 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de emissão da nota fiscal sua venda ao primeiro adquirente usuário.
2. Os acessórios, mangueiras, vedações, filtros e carenagens plásticas são garantidos contra
defeito de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão
da nota fiscal sua venda ao primeiro adquirente usuário.
3. O atendimento em garantia será realizado somente nas dependências do assistente técnico
autorizado (POSTO SAC SCHULZ), mediante a apresentação da Nota Fiscal Original de Venda.
4. A garantia compreende os serviços do assistente técnico autorizado (POSTO SAC SCHULZ)
prestados para a substituição de peças e de componentes.
5. Se o cliente desejar ser atendido a domicílio, ficará a critério do assistente técnico autorizado
(POSTO SAC SCHULZ) a cobrança de taxa de visita.
6. A garantia não abrange:

Figura 8
Ajuste o adaptador de inflar na mangueira, alinhe a guia do
adaptador com o buraco no adaptador da mangueira.
Empurre o adaptador na direção da flecha, até ouvir um
“clique”. Para remover levante a guia e empurre o adaptador.
Ao inflar, controle o fluxo e a pressão do ar bloqueando o
orifício da passagem de ar com o polegar conforme mostra a
Figura 9.
IMPORTANTE:
- Nunca bloquear totalmente o orifício de passagem de ar.
- Nunca exceda a pressão recomendada. O objeto a ser inflado
pode romper-se ou causar danos pessoais. Tenha cuidado
para não inflar demais.

Figura 9

7) MANUTENÇÃO
Remoção dos Filtros
Para evitar que a força de sucção e a potência de
aspiração diminua, verifique através do visor se o
reservatório de pó está cheio e proceda da seguinte
maneira:
- Desligue o aparelho;
- Aperte o botão de descarga localizado na lateral do
aparelho (Figura 10);
- Esvazie seu conteúdo em uma lixeira;
- Feche a tampa do reservatório de pó;
- Ligue novamente o aparelho para continuar a limpeza.

a) Os serviços de limpeza do produto.
b) Os danos ocasionados ao produto (na sua parte externa, interna e funcional), por
dimensionamento incorreto, por seu uso impróprio, culpa do usuário, modificações feitas pelo
usuário em desacordo com as especificações técnicas, pela ação de agentes externos,
intempéries, pela utilização de acessórios impróprios, por desvio de finalidade, quedas,
perfurações, sua ligação a redes elétricas inadequadas ou sujeitas à tensão de alimentação
que excedam os limites de 10%, para mais ou para menos.
c) Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela
instalação e forma de utilização do produto, tais como: filtro de papel descartável, saco de
papel descartável, mangueira, placa eletrônica, escova, rodo, borrachas e feltros do rodo,
bocais, interruptor, enrolador de fio, rodas e acessórios opcionais. São de responsabilidade da
Schulz as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes acima citados,
somente nos casos em que o POSTO SAC SCHULZ constatar defeito de fabricação.
7. A SCHULZ concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo seu
representante/fabricante for constatado defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má
instalação não estão cobertos pela garantia.
8. O direito à garantia cessa pelo decurso do prazo previsto acima no item 1 e, ainda, se o usuário:

Figura 10
a) Deixar de observar as orientações técnicas e operacionais estabelecidas no Manual de
Instruções.
b) Deixar de utilizar peças de reposição originais SCHULZ.
c) Deixar de apresentar a nota fiscal de venda do produto emitida ao seu primeiro adquirente
usuário.
d) Submeter o produto a conserto junto a agentes não credenciados pela Schulz S/A.
e) Violar as características originais do produto.

Remoção dos Filtros
Verifique periodicamente as condições dos filtros,
procedendo da seguinte maneira:
- Desligue o aparelho;
- Retire os filtros conforme Figura 11;
- Retire a sujeira dos filtros sacudindo-os em uma lixeira;
- Caso necessário, lave-os em água corrente;
- Certifique-se que os mesmos estejam totalmente secos
antes de recolocá-los;
- Após recolocados, ligue o aparelho novamente.

9. Nenhum revendedor, representante comercial ou assistente técnico da Schulz S/A tem
autorização para alterar o contido neste termo.
10. Os desenhos e fotos reproduzidos no manual deste produto são meramente ilustrativos.
Nota: A Schulz S/A reserva-se ao direito de promover alterações aqui contidas sem aviso prévio.

Figura 11

SERVIÇOS E
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

O fio elétrico é enrolado no aparelho para
armazenamento conforme mostra a
Figura 12. Os acessórios podem ser
armazenados em uma sacola de fibras
sintéticas que acompanha o produto.
ATENDIMENTO TÉCNICO
sac@schulz.com.br

0800474141
Figura 12

A disposição na Rede de Assistência Técnica Autorizada.
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ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que o
aspirador esteja desligado da energia
antes de enrolar o fio.
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Armazenamento

