
 
 



Atenção: Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar 

este produto. 

 
�  
�  
 

1. Certifique-se de usar a vassoura em conformidade com o conteúdo 

deste manual, e de usar somente os acessórios indicados pelo 

fabricante.  

2. Favor, não deixe a Sweeper ligada quando não estiver utilizando. 

Desligue-a e antes da manutenção.  

3. Favor, não deixe as crianças usarem a Sweeper como um brinquedo. 

4. Favor, não use a Sweeper quando o cabo de alimentação ou o plugue 

estiverem danificados. Envie-o para assistência técnica autorizada 

5. Nunca puxe o plugue da tomada ou utilize a Sweeper com as mãos 

molhadas. 

6. Favor, não use a Sweeper antes de desconectar o carregador. Por favor, 

não retire o carregador pelo cabo de alimentação, cuidado para não 

cortar o cabo ao prendê-lo em uma porta; manter o cabo livre da 

passagem da Sweeper.  

7. Não use a Sweeper em pisos irregulares; e tenha muito cuidado ao 

limpar escadas para evitar a queda. 

8. Mantenha a Sweeper longe de fontes de calor, os componentes 

eletrônicos e peças plásticas podem ser danificados 
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(Lareiras, aquecedores elétricos ou outros equipamentos que 

transmitem calor).  

9. Antes de usar a Sweeper, por favor, remova objetos grandes e afiados 

do chão para não danificar seus componentes.  

10. Nunca varrer sobre água ou outros líquidos com esta vassoura, caso 

contrário, o motor será danificado. 

11. Nunca varrer local gramado com a vassoura, caso contrário, 

componentes internos podem ser danificado  

12. Caso a bateria vaze, em casos extremos, e o líquido entre em contato 

com os olhos, por favor, lave-os com água corrente, por cerca de dez 

minutos e procure por um médico imediatamente (se possível leve a 

vassoura junto com a bateria).  

13. Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças), 

com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta 

de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão 

ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa 

responsável pela a sua segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. A bateria é Ni-MH, a tensão de carga é 110v/50Hz.  

2. Certifique-se de carregar a bateria durante 14-15 horas em sua primeira 

carga. 

3. A fim de manter o bom desempenho e durabilidade, carregar e 

descarregar a bateria totalmente, pelo menos uma vez a cada três meses. 

4. Para evitar explosão da bateria, por favor, não exponha a bateria ao 

fogo ou ambiente de alta temperatura.  

5. Tire a bateria antes de descartar a vassoura, e procure postos de coleta 

especializados, baterias são poluentes e não deve ser descartada junto ao 

lixo residencial. 

 
 
 
 
 
 
 

Informações para uso da bateria e do carregador 



 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

                                      

Peças e Componentes 

Cabo  

Cabo Aste de Aluminio 

Tampa da caixa de pó 

Botão 

LIGA/DESLIGA 

Corpo Inferior 

Corpo 

  

carregador 

Conector do carregador

LED Indicador de carga 

Vassoura 

Rodas  

Botão extensor 



 
 
 

1. Antes de montar a Sweeper, por favor, confirme se todas as peças e 

componentes recebidos estão de acordo com a Lista de Peças e 

Componentes. 

2. Lembre-se de não funcionar a Sweeper antes da montagem total.  

Montagem do cabo.  

Como é mostrado na figura (1), encaixe o cabo “A “ no cabo “B”, até 

perceber que houve um clique. 

 

 

 
 
 

 

 

             Instruções de Montagem 

A 

B 

Figura (1) 



Montagem do cabo no corpo da Sweeper 

�  Como é mostrado na figura 2, encaixe o cabo no corpo principal na 

direção vertical. Por favor, verifique a posição do botão de encaixe. 

(figura 3) 

 

Clique

Figura 2

 

 

 

 

 

 

Figura (3) 



Carregamento da vassoura 

Por favor mantenha a vassoura DESLIGADA, durante o carregamento tal 

como é mostrado na figura 4, insira o plugue no encaixe do carregador 

localizado na lateral da Sweeper. Durante o carregamento, o LED 

indicador de carga irá piscar rapidamente. Se a carga terminou o 

indicador de carga irá manter-se aceso. Certifique-se de carregar a 

Sweeper entre 14 e 15 horas, na primeira carga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura (4) 



 
 
 

Como ligar 

Como é mostrado na figura 5, retire o carregador. Pressione o botão 

LIGA/DESLIGA para ligar ou desligar a escova rotativa (Figura 6). 

Se você precisa limpar o chão por baixo de mesa, armário, etc, pressione 

o botão entre o cabo “A” e “B” (Figura 7), Então você poderá limpar 

facilmente o chão (Figura 8). 

 

 

Instruções de uso e operação 

Figure (5) Figura (5) 



 
 
 
 
 
 
 
 

botão TRAVA

 
 

 

 
 

Figura (6) 

Figura (7) 

Figura (8) 



 
 
 

Remova com freqüência os resíduos acumulados em sua Sweeper, isto 

prolongará a vida útil. 

Levante a tampa da caixa de pó, descarte o lixo, como é mostrado na 

Figura 9. Atenção cuidado ao abrir. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Toda a manutenção do dia-a-dia e trabalhos de reparo devem ser feitos 

após o final da utilização da Sweeper, sempre com ela desligada. 

2. Remover Frequentemente o lixo da vassoura, para evitar falhas no 

equipamento. 

3. Nunca limpe a superfície da vassoura com removedor ou líquido 

oleoso. Limpe-o com água ou detergente neutro. Cuidado: Utilize um 

pano úmido para que o excesso de água não penetre na Sweeper. 

 

Limpando a poeira da Sweeper  

Figura (9) 

Manutenção da Sweeper 



4.Não guarde a Sweeper sob a luz do sol ou em locais úmidos. 

 

Falhas e reparos 

Em caso de mal funcionamento com este produto, por favor, tratá-lo da 

forma como indicado adiante; se a vassoura ainda não funcionar 

normalmente, entre em contato com a loja onde este produto foi 

comprado ou com a assistência técnica. 

 

Falha Causa possível Solução 

A Sweeper não 
funciona. 

1. Falha na energia. 
2. Escova rotativa 

presa. 

1. Carregar a vassoura 
2. Limpar a escova rotativa 

O LED indicador 
de energia não 
pisca 

1.O botão 
LIGA/DESLIGA 
não está na 
posição 
desligado 
2. O carregador 
não foi instalado 
corretamente 

1.Desligue o botão (LIGA/DESLIGA) 
2.Instale o carregador corretamente 

Lixo 
transbordando da 
vassoura 

1. A caixa de pó está 
cheia 

1. Esvazie a caixa de pó. 

 

 



 
Especificações do produto 

 
 

Voltagem: Bivolt 
Tempo de carga: 10 à 11 horas 
Voltagem de saída do carregador: 4,8V 
Potencia da Sweeper: 25W 
Ruido:  ≤60dB 
Tempo de trabalho por carga da Bateria: 90 minutos. 
Capacidade da caixa de pó: 500 ml. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Garantia 
 
Este produto tem garantia de 180 dias para defeitos de fabricação a partir da data de 
compra, danos causados por mal uso não será coberto pela garantia. 
É necessária a apresentação da nota fiscal para solicitar os serviços cobertos pela 
garantia. 
 
Central de atendimento: 11-3246-6136 (dúvidas e reclamações). 
 

Assistência técnica 

Aclimação  

Rua Bueno de Andrade, 234  

Tel: (11)3271-1024 / 3207-6271  

Cep: 01526-000 

Liberdade  

Rua.Galvão Bueno, 276 - 1°andar 

Tel: (11)3276-2747  

Rua Galvão Bueno, 37 

Tel: 3207-4567 

São Miguel Paulista  

Av. Marechal Tito, 1015 

Tel: (11)2058-1521 

Santo Amaro  

Praça Floriano Peixoto, 132  

Tel: (11)5524-6337 

Tucuruvi  

Rua Dr. Antonio Maria Laet, 56 (Dentro do Shopping Tucuruvi)  

Tel:4873-0646 

Santo André  

Rua Luiz Pinto Flaquer,531  

Tel: (11)4437-2757  

 

Caso não seja do estado de São Paulo, envie seu produto para o endereço postal abaixo: 

Claudia Yuki Hachiya Kochi Me  

A/C: Sr. Ailson 

Rua Bueno de Andrade, 234 

Bairro: Aclimação 

São Paulo - SP 

Cep: 01526-000  

 

 


