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A ÁGIL oferece a você ainda mais potência, 

PREZADO CLIENTE WAP

Gostaríamos de agradecê-lo pela escolha da nossa
Lavadora de alta pressão WAP ÁGIL. 
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Dados técnicos

Tensão (V~)

Potência elétrica (W)

Corrente elétrica (A)

Proteção da rede disjuntor (A)

Motor

Cabo elétrico (m)

Stop total

Classe de proteção (0, 0I, II, III)

Pressão máxima MPa (bar)

Pressão nominal MPA (bar)

Vazão máxima (l/min)

Pressão máx. de alimentação MPa (bar)

Pressão mín. de alimentação MPa (bar)

Vazão de alimentação (l/min)

Temperatura de alimentação (°C)

Mangueira de alimentação (Pol) mín.

Peso bruto/líquido (kg)

Dimensões com embalagem CxLxA (mm)

Nível de pressão sonora LpA (dB) A

Aceleração no braço do operador (m/s²)

127

1500

13

15

Universal

3

Sim

II

9 MPa (90 bar)

6 MPa (60 bar)

4

0,7 MPa (7 bar)

0,15 MPa (1,5 bar)

8

40

1/2"

6,1 / 4,2

23x23x49

80

0,7

220

1500

7,5

10

Universal

3

Sim

II

9 MPa (90 bar)

6 MPa (60 bar)

4

0,7 MPa (7 bar)

0,15 MPa(1,5 bar)

8

40

1/2"

6,1 / 4,2

23x23x49

80

0,7

Árvore de não conformidades

Sintoma

Procure um serviço 
Autorizado para efetuar 

a limpeza do filtro de 
entrada da água.



3 5

6 7

8
9

2

4

1. Alça
2. Botão liga/desliga
3. Entrada de água
4. Suporte do cabo elétrico
5. Saída de água
6. Pistola com baioneta

7. Conjunto engate rápido
8. Lança
9. Mangueira de alta pressão
3 metros

Apresentação do produtoÁrvore de não conformidades

Sintoma

Retire o conjunto 
espigão da mangueira 

e deixe a água fluir, 
repita as instruções 

8 e  9.

Encaminhe seu 
produto a um

Serviço Autorizado
WAP.

instruções 8 e 9.



Alguns dos símbolos abaixo podem ser usados. Por favor
estude-os e aprenda o seu significado para a operação segura
do equipamento. 

SÍMBOLO NOME EXPLICAÇÃO

Alerta de
segurança

Caso não saia água do bico ou
o jato não esteja uniforme, limpe
o bico com o auxílio de uma 
agulha. 

Limpeza e conservação

Caso não saia água do bico ou o jato 
não esteja uniforme, limpe o bico com 
a agulha fornecida com o equipamento.

Limpeza do bico 
regulável Mantenha sua lavadora em local

seco, fresco, ventilado e longe de
produtos inflamáveis e/ou 
explosivos.

Para uma melhor conservação do equipamento, depois de usado por 
um determinado período, ele deve ser limpo e as atividades de 
manutenção descritas à seguir devem ser executadas.

?Antes de limpar a sua lavadora, certifique-se sempre de que o 
plugue foi removido da tomada.

?Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente 
umedecido em água e detergente neutro.

?Não use produtos de limpeza abrasivos ou uma esponja de metal 
para limpar o equipamento.



Segurança

Desligando sua lavadora

botão na posição 0.

Utilizando sua lavadora WAP

A sua Lavadora de alta pressão foi projetada de forma a garantir sua 
segurança. Mas, para ficar 100% seguro, uma parte depende de você: 
usar corretamente a máquina, sempre seguindo rigidamente as instruções.

A seguir veja alguns procedimentos vitais de segurança, assim, você 
garante uma convivência feita apenas de bons momentos.

?Antes de instalar e operar o equipamento leia todo o conteúdo deste 
manual com muita atenção.

?Antes de usar seu equipamento, verifique se a tensão do mesmo 
corresponde à tensão da rede elétrica.

?Antes de ligar seu equipamento, inspecione-o com cuidado. No caso de 
encontrar algum defeito, não ligar o equipamento e entre em contato 
com seu distribuidor.

?AVISO: Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que 
tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho e estejam 
sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

?Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para se certificar-se de que 
elas não estejam brincando com o equipamento.

?ATENÇÃO! O isolamento do cabo de alimentação deve estar intacto e 
sem rachaduras. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, 
substitua-o em um Serviço Autorizado para evitar riscos.

?O sistema de tomada deve ser preparado por um eletricista qualificado, 
em conformidade com IEC 60364-1.

?A rede elétrica usada neste equipamento deve incluir aparelho com 
residual de corrente que interrompe a corrente se a fuga para terra 
superar 30 mA por 30 ms ou aparelho que interrompe o aterramento.

?Para assegurar a segurança do equipamento, use somente peças 
originais do fabricante.

?Esta lavadora não deve ser usada a temperaturas abaixo de 0 °C.

?Nunca coloque a lavadora em funcionamento sem água. A falta de água 
causa danos irreversíveis à bomba de alta pressão.

?AVISO: A mangueira, encaixes e acoplamentos são importantes para a 
segurança do equipamento. Use apenas acessórios recomendados pelo 
fabricante.

?Não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação ou 
tocando no plugue com as mãos molhadas e/ou pés descalços.

?Insira completamente o plugue na tomada elétrica para evitar acidentes 
graves.
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Utilizando sua lavadora WAP

Colocando a lavadora em funcionamento

Ligue o equipamento
posicionando o botão
na posição I.

Sempre que for usar o
equipamento repita os
passos 6, 7, 8 e 9.

?Nunca puxe o equipamento pelo cabo de alimentação.

?Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos 
agressivos de limpeza. Utilize somente um pano levemente 
umedecido em água e detergente neutro.

?Nunca direcione o jato de alta pressão contra o equipamento.

?Não direcione o jato de alta pressão contra tomadas e aparelhos 
elétricos.

?O jato de alta pressão pode ser perigoso. Não o direcione a pessoas, 
animais ou outros aparelhos elétricos.

?Não utilize o equipamento próximo a outras pessoas, a menos que 
usem roupa adequada de proteção.

?Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas 
na rede de Serviços Autorizados WAP.

?Nunca se afaste do equipamento enquanto este estiver ligado.

?Somente encaixe ou desencaixe acessórios no equipamento quando 
o mesmo estiver desligado.

?Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou 
explosão, em poças de água ou outros líquidos.

?AVISO:  Desconecte o equipamento da rede elétrica antes de realizar 
qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças.

?Sempre desenrole o cabo de alimentação por completo antes de 
utilizar o equipamento. Evite compartilhar a mesma tomada com 
outros eletrodomésticos com alto consumo de energia.

?Use tomada separada de outros aparelhos elétricos, evitando assim a 
possibilidade de fogo devido ao excesso de calor.

?O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d’água. Nunca 
exponha o equipamento a chuva ou respingos e guarde-o sempre em 
um local seco.

?Evite o desgaste do cabo de alimentação causados por calor, cantos 
vivos ou cortantes e superfícies ásperas. Não conserte nem danifique 
o cabo de alimentação.

?AVISO: No caso de ser usada uma extensão, as tomadas macho e 
fêmea devem ser do tipo à prova d’água, mantidas secas e fora do 
chão.

?O uso de extensões elétrica inadequadas pode ser perigoso.



Segurança
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Utilizando sua lavadora WAP

?Extensões em rolos sempre devem ser  completamente esticadas para 
evitar seu superaquecimento.

?A extensão deve estar em conformidade com os requisitos 
mencionados a seguir para dimensionar a extensão de acordo com o 
comprimento.

?Para extensões de até 15 m de comprimento, utilize fios de bitola 2,5 
mm² e, para extensões de 15 até 30 m, fios de bitola 4 mm².

?Nunca direcione o jato de alta pressão a equipamentos que contêm 
componentes elétricos.

?Use o equipamento somente para os propósitos descritos neste 
manual. É vedado o uso para outras finalidades.

?Use na sua lavadora de alta pressão somente água potável limpa.

?Não coloque produtos químicos na água, tais como detergentes ou 
removedores de manchas. 

?Use somente água fria.

?Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios 
necessários de forma correta e depois acione o interruptor 
liga/desliga. Siga  o passo a passo da instalação e operação do 
equipamento descrito nas páginas seguintes.

?O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável.

?Quando acionado, o gatilho apresenta uma força de retrocesso. 
Portanto, segure firmemente a pistola.

?Nunca toque o jato de alta pressão  durante a operação, pois isto 
pode causar acidentes.

?Estique totalmente a mangueira para garantir que a mesma esteja 
desobstruída e sem dobras e para que possa operar corretamente.

?Não torça a mangueira, pois isto pode causar acidentes quando o 
fluxo da água for interrompido.

?Para movimentar o equipamento, use a alça. Não force o movimento 
quando enroscar em algum objeto.

?Nunca puxe a mangueira com força e não use-a para movimentar o 
equipamento, pois isto pode danificá-lo e  causar vazamentos.

?Sempre use o equipamento em ambientes arejados e nunca cubra ou 
obstrua a entrada de ar.

?Em caso de acidente ou quebra, desligue o equipamento 
imediatamente.
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Utilizando sua lavadora WAP

Montagem da lavadora

Pegue o conjunto engate
rápido no pacote plástico
da caixa.

Conecte a mangueira de alta
pressão na pistola e pressione
até ouvir um click para travar.

Segurança

9

Importante! A Fresnomaq não se responsabiliza por danos
pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida
deste equipamento.

Nunca ligue o plug na
tomada antes de montar o
equipamento e prepare-o
para o funcionamento,
seguindo as instruções
a seguir.

?ATENÇÃO! Não direcione o jato contra si mesmo ou aos outros, a fim de 
limpar a roupa ou calçado.

?ATENÇÃO! Não use o aparelho próximo às pessoas, a menos que 
estejam usando protetor vestuário.

?AVISO: Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou partes 
importantes do aparelho estiverem danificados, por exemplo, 
dispositivos de segurança, mangueiras de alta pressão, pistola.

?ATENÇÃO! Devido às condições da rede elétrica, podem ocorrer 
rápidas quedas de tensão ao ligar o equipamento. Isto pode ter efeito 
em outros equipamentos (ex.: lâmpada piscar). Estes eventos não 
devem ocorrer. Se necessário, entre em contato com a concessionária 
de energia elétrica local para maiores informações.

?A água que flui pelo sistema do aparelho é considerada não potável, 
imprópria para consumo.

?Mantenha distância do orifício de saída do jato de alta pressão para 
evitar acidentes.

?Quando o equipamento não estiver em uso, retire o cabo de 
alimentação da tomada para evitar acidentes.

?Não use pinos soltos, plugues ou tomadas danificados, sob risco de 
choque elétrico, curto-circuito e incêndio.

?Não trabalhe com o equipamento deitado ou desequilibrado.

?ATENÇÃO! Este equipamento utiliza motor universal com dupla 
isolação. Portanto, não é necessário o uso do plugue com conexão 
terra.

?Nunca trabalhe sem o filtro de entrada de água.

?Em função do motor utilizado neste equipamento (motor universal), é 
possível nas primeiras horas de uso perceber um odor característico 
de verniz (utilizado para a isolação do mesmo) devido ao 
aquecimento.
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