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PORTUGUÊS

UTILIZAÇÃO CORRETA DO EQUIPAMENTO
Este aparelho destina-se a aspirar sólidos, de acordo com a descrição e
instruções fornecidas neste manual.
Este aparelho não é adequado para aspiração de líquidos.
O aparelho nunca deve ser arrumado na posição vertical para impedir
que excesso de água danifique o motor.
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CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todas as instruções 		
antes de utilizar o aparelho pela 			
primeira vez e guarde-o para consultas 		
futuras.
Uma utilização não conforme com as 		
instruções, liberta a FLAMA de todas as 		
responsabilidades.
- Verifique se a tensão de alimentação da 		
instalação corresponde à inscrita na placa
de características do aparelho.
- Este aparelho foi concebido para 		
utilização exclusivamente doméstica, e 		
no interior de casa.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada 		
com contacto de terra.
- Este aparelho não foi concebido para
ser utilizado por pessoas (incluindo
criaças) com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, excepto se
puderem beneficiar, por intermédio de
uma pessoa responsável pela sua
segurança, de vigilância ou de instruções
relativas à utilização do aparelho. As
crianças devem ser vigiadas com vista a
garantir que não brincam com o aparelho.
- Desligue o aparelho da alimentação após
cada utilização e aquando da limpeza.
- Não aspire materiais incandescentes.
Nunca utilize o aparelho em superfícies 		
húmidas.
- Nunca aspire água ou qualquer outro
líquido. Nunca aspire substâncias
inflamáveis nem cinzas quentes.
- Se o tubo de aspiração bloquear com a
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Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor,
privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.
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sujidade desligue de imediato o aparelho
da corrente eléctrica e proceda à 			
desobstrução dos tubos.
-		Nunca dirija a ponteira de aspiração para
pessoas ou animais e especialmente para
os olhos e orelha, nem coloque na boca
quando estiverem ligados ao aspirador e
este se encontrar em funcionamento.
- Não puxe ou carregue o aspirador pelo 		
cabo de alimentação. Não trilhe o cabo 		
de alimentação em portas , nem o 		
deslize em superfícies afiadas ou 			
esquinas. Não passe com o aspirador
por cima do cabo. Mantenha o cabo 		
longe de superfícies aquecidas.
- Não desligue o aspirador puxando pelo 		
cabo de alimentação. Para o desligar, 		
segure pela ficha do cabo de alimentação.
- Não toque com as mãos molhadas, 		
quer no aspirador, quer na ficha do cabo
de alimentação.
- Nunca utilize o aparelho sem os filtros de
protecção do motor, pois poderá danificar
o motor e reduzir o tempo de vida do
aparelho.
- Use sempre os acessórios recomendados
pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho se este não estiver
a funcionar correctamente. Se estiver de
algum modo danificado, por exemplo, no
cabo de alimentação ou na ficha, dirija- se
de imediato a um Serviço de Assistência
Técnica Autorizado Flama. Qualquer 		
intervenção para além da limpeza deve
ser executada unicamente pelos agentes
autorizados FLAMA.
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Este produto cumpre a Directiva da
Baixa Tensão – 2006/95/EC e a Directiva
de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/EC
UTILIZAÇÃO CORRETA DO PRODUTO
1. Prima o botão de bloqueio e retire o reservatório de água do aparelho, segurando-o
pela pega do reservatório de água. (fig.1).

Prima o botão de bloqueio
Pega

Fig. 1

2. Retire a unidade do filtro acionando os três ganchos do reservatório de água (fig.2).

Ganchos
traseiros

Gancho frontal
Fig. 2
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- Se o cabo de alimentação se danificar,
deve ser substituído pelo fabricante, 		
pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de
qualificação similar de forma a evitar um
perigo.
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3. Com água comum da torneira, encha o reservatório de água até ao indicador MAX,
conforme ilustrado na figura 3.

MAX
MIN
Fig. 3
São necessários cerca de 600 ml de água. Coloque de novo a unidade de filtros no
reservatório de água, procurando alinhá-lo na perfeição. Coloque o reservatório de
água novamente dentro do aparelho.
4. Ligar o aspirador
Encaixe a mangueira no bocal de sucção (fig. 4).

Fig. 4
Encaixe dos tubos de extensão e acessórios
a. Encaixe do tubo de extensão à pega da mangueira.

b. Encaixe dos tubos de extensão.
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c. Encaixe da escova ao tubo de extensão
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Tubo de extensão

Escova para
pavimentos

d. Encaixe da escova para pavimentos
Ideal para a limpeza diária de alcatifas e pavimentos duros.

Limpeza de alcatifas

Limpeza de pavimentos duros

UTILIZAÇÃO DE BOCAIS
O bocal para cantos e arestas e a escova para pó encontram-se no porta- acessórios.
1.Bocal para cantos e arestas:
Para radiadores, arestas, cantos, rodapés e entre almofadas.

2.A escova para pó é utilizada em mobília, cortinas, livros, abajures e prateleiras.
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FUNCIONAMENTO
Desenrole o cabo, retirando-o COMPLETAMENTE do compartimento e puxando-o
para si (fig.5). Ligue-o a uma tomada adequada.

Fig. 5

Prima o botão principal (fig. 6) e o aspirador começará a funcionar.
Rode o regulador de potência para controlar o nível de sucção.

Regulador de velocidade

Botão principal

Fig. 6

ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS SECOS
O aparelho é utilizado da mesma forma para aspirar pó. Caso a água se apresente
muito suja, substitua-a conforme descrito na secção “Esvaziar e limpar o reservatório
de água”.
Quando o pó recolhido no reservatório de água atingiu o limite, a sucção perde
energia. Também o motor funcionará de forma audível mais rapidamente. Isto serve
para lembrar o operador de desligar a energia. Para retomar a limpeza, proceda
às operações descritas na secção “Esvaziar e limpar o reservatório de água” e,
posteriormente, ateste o nível de água no reservatório.
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Desligue o aparelho através do botão principal e desligue o cabo da tomada. Este
passo também restaura o dispositivo de segurança. Retire o reservatório de água do
aparelho, segurando-o pela pega (fig.2). Remova o conjunto de filtros e esvazie o
reservatório, inclinando-o para o lado do bico (fig. 7). O conjunto de filtros pode ser
removido (fig.8) e, posteriormente, limpo. O filtro HEPA também pode ser removido
do aparelho e limpo (fig.9 ).

Prima para remover
o conjunto de filtros

Fig. 7

Filtro HEPA

Esponja

Fig. 8
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ESVAZIAR E LIMPAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

PORTUGUÊS

Fig. 9
Ateste o nível de água e deixe o conjunto de filtros e o filtro HEPA secar antes de
colocá-los novamente dentro do aparelho, caso pretenda continuar a trabalhar. Volte
a montar a unidade de filtros e coloque-a dentro do aparelho.
O aparelho está agora pronto a ser arrumado.
Nota: deve esvaziar o reservatório antes de arrumar o aparelho. Uma das grandes
vantagens deste equipamento é a possibilidade de ser arrumado limpo, ao contrário
de outros aspiradores com sacos que são arrumados com os resíduos ainda dentro
daqueles.

ENROLADOR AUTOMÁTICO DO CABO
Antes de arrumar o aspirador, enrole o cabo elétrico premindo o botão, conforme
ilustrado na fig.10, tendo o cuidado de acompanhar o processo de enrolamento.
Botão do enrolador
automático

Fig. 10

ARRUMAÇÃO
O aparelho nunca deve ser arrumado na posição vertical para impedir que
excesso de água danifique o motor.
- Desligue o aspirador e retire o cabo da tomada eléctrica.
- Recolha o cabo de alimentação, pressionando o Botão para recolha do cabo.
- Introduza o gancho escova multi-pavimentos na ranhura localizada na parte de trás
do aspirador, colocando o tubo numa posição que mais for conveniente.
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Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos
e electrónicos.
O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos
é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a
reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os
seus efeitos negativos sobre o ambiente.
Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado
junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.
O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de
recolha selectiva existentes para o efeito.
A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos
pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que
desempenhe as mesmas funções.
Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à
sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.
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PROTECÇÃO DO AMBIENTE

CONDIÇÕES DE GARANTIA
1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando
se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de
compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com
o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as
peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de
defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou
de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento
do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou
descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na
etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas
atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou
pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma.
Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a
esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a
terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações,
modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão
sempre por conta do comprador.
CONDIÇÕES DE GARANTIA
Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24
meses após a data da compra, é necessário:
- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de
fabrico do produto (sempre que possível).
Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de
serviços a coberto da garantia.
CONDICIONES DE LA GARANTÍA
1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice
una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra
correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el
comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las
piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia
de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de
plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado
del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la
etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas
atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de
indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la
misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo.
Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se
puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones,
modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta
del comprador.
CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses
a partir de la fecha de la compra, es necesario:			
-La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de
fábrica del producto (cuando sea posible).
Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación
de los servicios cubiertos por la garantía.
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