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ASPIRADOR DE PÓ

Para sua segurança, leia esse manual atentamente antes da utilização do aspirador de 
pó.

Tipo: portátil
Aplicação: automóveis, caminhões (12V DC), barcos e trailers
Cor: branco / preto
Alimentação: 12V DC (conector veicular)
Tensão de trabalho: 11V ~15.5V DC
Potência: 60W
Tipo de motor: de cobre
Botão liga/desliga: sim
Capacidade do coletor de poeira: 0,5L
Aspira sólido: sim
Aspira líquido: não
Filtro removível: sim (pode ser lavado e reutilizado)
Bico adaptador extensor: sim (indicado para locais de difícil acesso)
Alça para transporte: sim
Comprimento do cabo de alimentação: 2,40m aproximadamente

1. Especificações

4. Utilização 

1 2

O Aspirador de Pó é de uso exclusivo para aspirar partículas de sujeiras secas. Não 
deve ser usado para aspirar partículas úmidas ou líquidos, que podem bloquear o 
filtro e afetar a sucção.

* C ertifique-se de que o produto esteja desligado antes de conectar na base do 
acendedor de cigarro.
* C  ertifique-se de que o cabo de força esteja completamente desenrolado. A ignição do
veículo deve estar ligada antes de plugar o Aspirador de Pó no acendedor de cigarro.
Em alguns casos, pode ser necessário ligar o automóvel para habilitar a alimentação 
do encaixe 12V DC do acendedor de cigarros.

* P   ara ligar, use o interruptor LIGA/DESLIGA localizado na parte superior do Aspirador 
de Pó. Para limpar pequenos espaços, cantos e frestas, utilize o bocal. O bocal é 
facilmente encaixado na frente do aspirador.

* P    ara esvaziar o reservatório de pó: pressione o botão de encaixe na parte superior 
do produto, situado em frente ao botão LIGA/DESLIGA. Atenção: Para evitar que 
detritos caiam no chão, realize esse procedimento com o reservatório do aspirador 
de pó virado para baixo.

2. Informações Adicionais

* T    oda instalação deve ser efetuada somente por um profissional capacitado.
* Respeite exatamente a compatibilidade do item com o veículo a ser utilizado.
* Não utilize com adaptadores. Item exclusivo para veículos automotores.

3. Conteúdo

* 1    x aspirador de pó automotivo 12V DC
* 1x bico direcionador removível

5. Cuidados
* N  unca utilize o seu Aspirador sem o filtro. Isso danifica o motor.

* N   unca aspire líquidos, principalmente inflamáveis, alfinetes, grampos, pedaços
  grandes de papel, brasas ou pontas de cigarros acesas.

* E    fetue movimentos lentos na utilização do equipamento.

* L     embre-se de esvaziar o reservatório de pó após cada uso.

* L      impe regularmente o filtro com água limpa e seque antes de recolocar.

* N       ão deixe o seu aspirador de pó exposto ao sol, ou perto de qualquer superfície 
  quente para evitar deformações nas partes plásticas.

*    Não imergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Para a sua limpeza 
  externa, utilize pano úmido com algumas gotas de detergente neutro.

*    D urante o uso não abra o aspirador de pó.

*    Q uando não estiver em uso guarde-o em local seco, fresco e fora do alcance de
  crianças.



6. Resolução de problemas

Problema Solução

O aspirador não liga:

O aspirador está com a 
capacidade de 

sucção reduzida:

1. Verifique se o acendedor de cigarros 
    não está sujo ou contém material 
    estranho. Se necessário, limpe com 
    objeto que não conduza eletricidade. 
    Não utilize objetos metálicos para limpar.
    Antes de limpar, desligue a ignição do 
    veículo.

2. Empurre o plugue firmemente no 
    acendedor de cigarros e gire para obter 
    um melhor contato.

3. Confira se o cabo de força não está 
    torcido ou dobrado.

4. Ligue a ignição do veículo.

1. Confira se o filtro está limpo e se não
    há sujeira bloqueando-o.

2. Verifique se o bocal não está bloqueado 
    com alguma sujeira.

3. Confira se o reservatório de pó não está
    cheio.

4. O filtro pode ser lavado periodicamente
    com água limpa. Seque antes de 
    recolocar.

5.  O Aspirador de Pó tem a capacidade de
    sucção de até 5 gramas.

Termo de conformidade

Declaração de conformidade aplicável para países da UE.

Desde a implementação da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislações nacionais, o 
seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser reciclados juntos 
com os lixos domésticos. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de
coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos ou a loja na qual 
efetuou a compra O indicativo dessa regulação é o emblema no produto, no manual do 
usuário ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso 
alternativo para dispositivos antigos, você contribui para a proteção do meio ambiente.

 A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à 
reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compatível, contribui para 
evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem 
dos materiais que compõem o produto.  O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de 
alteração ou variação no dispositivo. Esta declaração perde sua validade se o artigo for
transformado ou modificado sua autorização.

Erros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

A Code declara que os seus produtos estão em conformidade com as Diretivas da
CE sobre segurança geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS 
(2011/65/UE), Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, além das conformidade com 
a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 / 
EN 1494:2000 + A1:2008.
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